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Resumo 

 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada uma questão de saúde pública 

não só pela sua ocorrência, mas pelas sérias repercussões que a experiência abusiva traz para a 

vítima e sua família. Frequentemente, a mãe é a cuidadora principal dos filhos no contexto 

familiar e acaba sendo esperado que ela seja a pessoa a perceber possíveis sinais de um abuso 

sexual. Dada a complexidade e gravidade desse fenômeno, faz-se necessário que sua análise 

seja cuidadosa na consideração da participação dos membros da família na dinâmica abusiva, 

em especial da mãe, que comumente é vista como cúmplice e não como alguém que faz parte 

do fenômeno e também precisa de atenção. Nesse sentido, este trabalho teve como objetivo 

compreender a experiência de ser mães de crianças vítimas de abuso sexual, adotando para isso 

o método fenomenológico, amparado na hermenêutica heideggeriana. Tal perspectiva tem 

como proposta evidenciar a dimensão existencial da experiência de sofrimento cotidiano, tendo 

as narrativas como via de acesso à experiência vivida. Assim, foram realizadas entrevistas 

narrativas com três mães de crianças vítimas de abuso sexual. Essas narrativas apontaram o 

impacto da descoberta do abuso sexual para a família, recaindo sobre a mãe a principal tarefa 

de acompanhar o filho vitimado junto aos profissionais e a necessidade de reinventar seu papel 

de mãe a partir das demandas que surgiram após a revelação do abuso. Além disso, as mães 

relataram que essa revelação veio marcada pela perda de segurança com o mundo, a quebra de 

confiança com o abusador, trazendo forte sensação de desamparo. Mesmo sendo importante 

considerar as particularidades atreladas ao papel da mãe diante de um contexto de abuso sexual, 

aponta-se também a necessidade de propostas de intervenções a nível familiar, para além do 

enfoque na vítima, considerando que o abuso sexual atinge toda a família. 

Palavras-chave: abuso sexual infantil; mães; pesquisa fenomenológica. 
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Abstract 

 

Sexual violence against children and adolescents is considered a public health issue not only 

because of its occurrence, but also because of the serious repercussions that abusive experience 

brings to the victim and his family. Often, the mother is the primary caregiver of the children 

in the family and it is eventually expected to be the person to perceive possible signs of sexual 

abuse. Considering the complexity and gravity of this phenomenon, it is necessary that its 

analysis be careful in considering the participation of family members in the abusive dynamics, 

especially the mother, who is commonly seen as an accomplice and not as someone who is part 

of the phenomenon, therefore, which also needs attention. Thus, this study aimed to understand 

the experience of being mothers of children victims of sexual abuse, adopting for this the 

phenomenological method, supported in Heideggerian hermeneutics. This perspective has as a 

proposal to highlight the existential dimension of the daily suffering experience, assuming that 

the narratives are the way of access to lived experience. Narrative interviews were conducted 

with three mothers of child victims of sexual abuse. These narratives pointed to the impact of 

the discovery of sexual abuse for the family, with the mother having the main task of 

accompanying the child victimized by the professionals and the need to reinvent her role as a 

mother from the demands that arose after the abuse was revealed. In addition, the mothers 

reported that this revelation was marked by the loss of security with the world, a break of trust 

with the abuser, a strong sense of helplessness. Although it is important to consider the 

particularities related to the role of the mother in a context of sexual abuse, it is also necessary 

to propose interventions at the family level, in addition to the focus on the victim, considering 

that sexual abuse affects the whole family. 

Keywords: child sexual abuse; mothers; phenomenological research 
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1. Introdução 

 

O Abuso Sexual Infantil (ASI) é caracterizado como sendo um fenômeno de natureza 

social, estando atravessado pela cultura e por determinados períodos históricos, o que traz certa 

dificuldade em torno de sua definição. Além disso, dentro da questão do ASI estão envolvidos 

outros conceitos como de crianças, de abuso e de maioridade, uma vez que essas dimensões 

mudam de acordo com a cultura em tela (Sanderson, 2008). Dessa maneira, deve-se considerar 

uma visão sistêmica quando se trata do ASI, de modo a contemplar fatores como o contato 

social, as relações com a comunidade, a individualidade e a história das famílias (Santos & 

Dell’Aglio, 2008). 

Em seu trabalho, Lowenkron (2010) analisa como as construções em torno da 

problemática sócio-política da violência sexual contra crianças foi sendo fragmentada em 

diferentes tipos de violência como "abuso sexual infantil", "exploração sexual de crianças" e 

"pedofilia". Nesse sentido, a autora traz como essas concepções no âmbito legislativo e social 

foram se transformando historicamente; por exemplo, no Código Penal Brasileiro de 1890 ao 

de 1940, observa-se uma mudança no enfoque das ofensas sexuais, sendo antes vistas como um 

atentado à honra das famílias e a liberdade sexual do indivíduo, ou seja, uma preocupação 

voltada para o status social, para posteriormente ter uma ênfase no consentimento da pessoa 

vitimada, não sendo reconhecido legalmente para menores de catorze anos. 

Essa conjuntura de questões em torno da definição traz repercussões para o processo de 

obtenção de dados mais precisos sobre a incidência do ASI, podendo variar justamente pela 

definição utilizada, caso esta inclua ou não comportamentos sem contato, assim como pela 

metodologia para a obtenção dessas informações. Outro ponto que obscurece a coleta de dados 

recai sobre a subnotificação, que acontece pelo próprio caráter do ASI ser algo encoberto 

(Sanderson, 2008), como um fenômeno que envolve “tabus culturais, relações de poder nos 
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lares e discriminação das vítimas como culpadas” (Minayo, 2001, p 97). Assim, o abuso sexual 

é menos notificado que outros tipos de violência contra a criança (Roque & Ferriani, 2002). 

A maior ocorrência de ASI acontece dentro do ambiente doméstico, sendo a autoria de 

pessoas que assumem um papel de cuidador da criança ou do adolescente (Habigzang, Koller, 

Azevedo & Machado, 2005). Nesses casos, identifica-se a violência sexual como sendo 

intrafamiliar, por ser perpetrada por alguém com quem a criança ou adolescente tem um vínculo 

de afetividade, mesmo que não haja uma relação de parentesco (Martins, 2010). Enquanto que 

a violência caracterizada como extrafamiliar seria aquela realizada por alguém desconhecido 

da criança ou do adolescente, sem que haja vínculo afetivo ou de parentesco e geralmente ocorre 

em locais próximos da residência da vítima, sendo mais comum acontecer com adolescentes do 

sexo feminino (De Antoni, Yunes, Habigzang & Koller, 2011). Embora seja difícil de ser 

compreendido pela sociedade, o fato é que nem sempre a família irá representar um ambiente 

seguro e protetor, podendo também ser um local privilegiado para a ocorrência de violência 

contra crianças, seja na forma de agressões físicas ou sexuais, seja por ser um espaço onde se 

exerce uma força de dominação paternal ou maternal (Martins, 2010). 

A violência sexual contra crianças e adolescentes é considerada uma questão de saúde 

pública não só pela sua ocorrência, mas pelas sérias repercussões que a experiência abusiva traz 

para a vítima e sua família (Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011). Diferente de outros lugares, 

como os Estados Unidos e a Europa Central, o interesse público por essa questão no Brasil teve 

início mais recentemente, no final dos anos 80. Inicialmente, começou a ganhar atenção com 

campanhas promovidas por delegacias de mulheres e algumas instituições de proteção à 

infância e à adolescência (Felizardo, Zürcher & Melo, 2003). É também na década de 80, com 

a organização de diversificados movimentos da sociedade, em especial os voltados para a 

violência conjugal contra a mulher, que foi possível haver denúncia de maus tratos infantis 

(Morgado, 2012). 
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Segundo o Atlas da Violência de 2018, produzido pelo Ipea (Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada e pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública), 50,9 % dos 

registros de casos de estupro em 2016 foram contra menores de 13 anos e 17% contra 

adolescentes, de modo que torna-se possível constatar que as crianças são as maiores vítimas 

de estupro no Brasil. Ainda nesse sentido, o Balanço das Denúncias de Violações de Direitos 

Humanos (Brasil, 2016a), feito pela Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, dos grupos 

populacionais de violação, aquele que se refere às crianças e adolescentes recebeu o maior 

número de denúncias em 2015 e 2016, correspondendo nesse último ano a 57% das denúncias 

recebidas. A violência sexual aparece como o quarto tipo de denúncia nesse grupo, totalizando 

10,9% em 2016. Quanto ao número de denúncias por estado, do ano de 2012 a 2015, o Rio 

Grande do Norte apareceu em segundo lugar, sendo que no primeiro semestre de 2016 (janeiro 

a junho) ocupava o quarto lugar no ranking nacional (Brasil, 2016b). 

É importante colocar que esses números não refletem a violência, mas sim o quantitativo 

de denúncias recebidas. Nesse sentido, Felizardo, Zürcher e Melo (2003) trazem que, em Natal, 

o número de violência contra crianças e adolescentes notificadas não corresponde à realidade 

por haver uma parte significativa de ocorrências não denunciadas. As mesmas autoras 

realizaram uma pesquisa para diagnosticar o abuso sexual contra crianças e adolescentes na 

cidade do Natal, utilizando os registros do Programa SOS Criança de 1992 a 2000, período em 

que se totalizaram 239 casos notificados, tendo números pouco significativos nos dois primeiros 

anos devido ao desconhecimento do funcionamento do programa pela sociedade. 

De acordo com essa pesquisa (Felizardo, Zürcher & Melo, 2003), a maioria das vítimas 

eram do sexo feminino, 84,52%, contra 14,64% do sexo masculino, sendo que a maior parte  

tinha idade entre 11 e 16 anos (44,77%), seguido do intervalo entre 6 a 10 anos (30,54%). Sobre 

a relação do autor do abuso com a vítima, tem-se que em sua maioria, 45,20%, há relação de 

parentesco, seguindo de 33,48% em que não há esse vínculo, e, por fim, 12,97% de casos em 
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que o abusador era desconhecido (a) da criança ou adolescente. Coerente aos dados que indicam 

a proximidade entre as vítimas e os abusadores, a maior ocorrência de abuso sexual acontece 

em ambientes familiares, em 58,16% dos casos, podendo ocorrer na residência do próprio autor 

do abuso (13,39%), da criança ou do adolescente (17,15%) ou de ambos (27,62%). 

Ainda sobre esse diagnóstico feito na cidade do Natal, observa-se que a família é a 

principal notificadora das denúncias, sendo a mãe a que mais realiza a denúncia entre os 

membros da família. Esse cenário não difere do que aparece em outras pesquisas nacionais, nas 

quais a mãe representa a principal colaboradora de informações sobre o abuso sexual, além de 

ser a pessoa que mais realiza as notificações, embora demonstre menos apoio quando a pessoa 

acusada de cometer o abuso é seu parceiro ou padrasto da vítima (Baía, Veloso, Magalhães & 

Dell’Aglio, 2013). 

A partir disso, é possível diferenciar o papel da mãe em relação a outros membros da 

família ou do convívio da criança e adolescente, uma vez que ela ocupa o papel de maior 

destaque na realização das denúncias e cooperação de informações sobre o abuso sexual. Ainda 

nesse mérito, nota-se uma expectativa de que elas cumpram essa função, uma vez que 

comumente são as principais cuidadoras dos filhos no contexto familiar, portanto, de quem se 

espera que perceba possíveis sinais de um abuso sexual (Carvalho, Galvão & Cardoso, 2009). 

Dada a complexidade e a gravidade do abuso sexual, de como traz repercussões sérias para os 

envolvidos e mudanças para a família, faz-se necessário que sua análise seja cuidadosa na 

consideração da participação dos membros da família na dinâmica do abuso, em especial da 

mãe, que frequentemente é vista como cúmplice e não como alguém que faz parte do fenômeno 

e, portanto, também tem necessidade de atenção (Santos & Dell’Aglio, 2008). Apesar do olhar 

para essas mães estar atravessado pela ideia de conivência, culpa e cumplicidade, a maior parte 

delas não tem conhecimento da situação e quando passam a saber, são as que mais denunciam 

(Lima & Alberto, 2015).  
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Dessa forma, é possível pensar sobre o lugar que a mãe ocupa na família frente a 

revelação do abuso sexual. A literatura aponta que essa é uma posição marcada por 

ambiguidade, principalmente em situações de violência intrafamiliar, diante dos diversos papéis 

que a mulher assume na sociedade, seja como esposa ou mãe. Nesse sentido, é da figura da mãe 

que se espera uma atitude de manter a coesão familiar e de garantia da proteção dos filhos, o 

que nesses casos pode revelar-se como uma tarefa conflituosa, que traz grande desamparo e 

sofrimento para essas mulheres. 

Diante disso, pode-se reconhecer o lugar diferenciado que as mães ocupam frente a esse 

tipo de violência, são elas que aparecem como as principais pessoas a quem a vítima revela o 

abuso sexual e o apoio por elas oferecido terá papel importante em como seus filhos irão lidar 

com o que aconteceu (Santos & Dell’Aglio, 2009). Além disso, há certa centralidade da 

resolução da situação do abuso sexual na figura materna. Primeiramente, as mães são as 

principais fontes de denúncias (Lima & Alberto, 2015; Gomes & Neves, 2013). Em segundo 

lugar, o modo como elas irão lidar com a situação será de fundamental importância para os 

encaminhamentos que serão feitos e para o tratamento da vítima (Santos & Dell'Aglio, 2013), 

por exemplo, pesquisas apontam para a associação entre a capacidade das crianças lidarem com 

a experiência abusiva e o fato das mães demonstrarem credibilidade em seus relatos (Santos & 

Dell'Aglio, 2008). 

Seguindo nessa reflexão, observa-se como aspectos culturais e históricos acerca do 

papel da mãe no cuidado dos filhos começam a aparecer nas situações em que há um abuso 

sexual infantil, seja na expectativa que recai sobre elas, seja nos julgamentos que socialmente 

recebem ou na relevância de suas atitudes no cenário pós-revelação do abuso. A partir disso, o 

momento em que tomam conhecimento do abuso parece promover muitas crises: da família 

enquanto ambiente seguro, de seu desempenho enquanto mãe e guardiã do lar, de como irá 

agora cuidar e proteger o filho vitimado, a quebra de confiança com o abusador (quando em 

situações de ASI intrafamiliar), entre outros. Nos casos em que o autor do abuso é o atual 
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parceiro da mulher, seja pai ou padrasto, ainda surge outra questão em relação a manutenção 

do lar sem esse companheiro. Dessa forma, como se sentem essas mulheres por trás dos rótulos 

que lhes são atribuidos? O que elas têm a dizer? Como se deparam com o rompimento de um 

projeto de vida a partir das mudanças provocadas pela revelação do ASI? O que suas 

experiências desvelam sobre o horizonte histórico que estamos inseridos? Estes são alguns 

questionamentos que serão norteadores do percurso desta pesquisa, possibilitando pôr em ação 

as inquietações da pesquisadora na busca dos sentidos das experiências dessas mulheres. 

A partir disso, sendo essa uma pesquisa com inspiração no pensamento de Martin 

Heidegger, compreende-se que o homem, em sua condição de estar lançado no mundo sem 

qualquer garantia, não possui determinações apriorísticas que viriam a lhe definir, sejam elas 

de natureza biológica, psíquica, social ou cultural (Camasmie, 2014). Desse modo, Heidegger 

fala sobre o homem como ser-aí, que diante de sua indeterminação originária, encontra-se 

marcado pela caráter de ter de ser (Heidegger, 1927/2011). É importante esclarecer que 

Heidegger não nega essas dimensões citadas acima, as quais, embora não sejam definidoras do 

ser-aí, apresentam-se como possibilidades historicamente constituídas. 

Assim, em sua tarefa de buscar o sentido do ser, Heidegger irá assumir que a única 

determinação do ser-aí é seu caráter de poder-ser, amparado pelo horizonte histórico em que se 

insere, uma vez que não há separação entre homem e mundo (Feijoo, 2011). Com isso, o ser-aí 

é sempre sua possibilidade, no sentindo de um poder-ser e não como um atributo que se tem, 

ou seja o ser-aí “não apenas é e está num mundo, mas também se relaciona com o mundo 

segundo um modo de ser predominante” (Heidegger, 1927/2011, p. 169). Esse modo 

predominante de ser seria o modo de ser cotidiano do ser-aí, no qual é tomado pelo seu mundo, 

assumindo identidades e qualidades como sendo naturalmente o que se é. Quanto a isso, as 

questões de pesquisa apresentadas acima provocam esse olhar cotidiano sobre as mães, abrindo 

possibilidade para refletir transcendendo esse modo de pensar da cotidianidade. Uma 

investigação com esse caráter, de buscar a compreensão do sofrimento humano, traz como 
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possibilidade a reflexão sobre os modos de cuidar do ser e contribuir para pensarmos sobre o 

sentido ético e político da condição humana (Morato, 2017). 

Nesse sentido, o objetivo dessa pesquisa é compreender a experiência de ser mãe de 

crianças vítimas de abuso sexual, promovendo um espaço de fala e de escuta por meio de 

entrevistas narrativas. Construir esse caminho de pesquisa inspirada no pensamento 

heideggeriano implica reconhecer o caráter performático da existência, ou seja, é no existir que 

as colaboradoras irão construir suas identidades, seja de mãe ou de mulher, podendo a elas se 

cristalizar. 

Colocando em questão essa sedimentação identitária, é possível pensar sobre a escolha 

das mães em realizar a denúncia ou não, já que são elas as que mais notificam o ASI (Baía, 

Veloso, Magalhães & Dell’Aglio, 2013). Por vezes a denúncia pode representar uma ruptura 

familiar, visto que a maior incidência é de casos de abuso sexual intrafamiliar, o que pode trazer 

sentimentos ambivalentes em relação ao papel de esposa e de mãe, por exemplo (Amazonas, 

Oliveira & Melo, 2009). Nesse sentido, compreender que assumir uma possibilidade existencial 

implica renunciar a outras, a escolha de denunciar pode ser um “sim” aos filhos, a acreditar nos 

seus relatos, como também um “não” para seu companheiro e ideal de família (Cunha & Dutra, 

2019). 

Com a descoberta do abuso, as atitudes das mães vão se embasar em suas histórias 

pessoais (Lima & Alberto, 2015), no modelo familiar de referência ou mesmo em experiências 

passadas de abuso na infância (Santos & Dell’Aglio, 2008). Assim, suas referências de 

segurança são quebradas, elas se sentem desamparadas e tornando-se mais difícil confiar em 

outras pessoas (Lima & Alberto, 2012). Dessa forma, podemos considerar que as mães também 

são vítimas, sendo que comportamentos como negação e não acreditar ou culpar o filho pelo 

abuso são maneiras de lidar com o sofrimento em tela, não só pelo abuso em si, mas pela 

frustração e desilusão com o ruir de sua família (Lima & Alberto, 2010). Assumir tal 
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compreensão revela-se fundamental para evitar julgamentos a priori, uma vez que nem sempre 

são vistas como merecedoras de assistência e apoio (Santos & Dell’Aglio, 2008). 

O acolhimento e a orientação dirigidos às mães são de fundamental importância, uma 

vez que o suporte a elas oferecido irá influenciar sua postura diante da revelação do abuso 

sexual, sendo que suas atitudes de proteção ou negligência são tomadas como referências para 

como a família irá se organizar para conduzir a situação (Lima & Alberto, 2010). Nesse sentido, 

o Plano Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil prevê que os 

atendimentos devem ser oferecidos a todos os envolvidos e não só para as vítimas, porém, como 

essas iniciativas ainda são recentes, as vítimas ainda são o maior foco de intervenção dos 

serviços (Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011). 

A partir dessas considerações, é possível perceber que nem sempre as mães de vítimas 

de ASI têm seu sofrimento legitimado, sendo vistas como negligentes, cúmplices, como 

mulheres que falharam em seu papel mais fundamental: a proteção dos filhos e da família. Isso 

pode ser observado no apontamento de alguns autores que colocam a necessidade de estudos 

que enfoquem na experiência das mães, assim como na inclusão destas nos serviços que 

acompanham as vítimas de ASI (Lima & Alberto, 2012; Santos & Dell’Aglio, 2008, 2013; 

Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011; Baía, Magalhães & Veloso, 2014; Mattos & Lima, 2012). 

Sendo que esse acompanhamento pode ser de caráter psicológico, como também para a 

orientação e garantia de direitos, durante e após o processo de revelação. 

Portanto, considera-se que este trabalho pode contribuir para propor um olhar para essas 

mulheres sob outra ótica não somente vinculada à idealização de mãe e de mulher, pois essas 

são as discussões mais comumente encontradas na literatura, mas também refletindo sobre suas 

existências. Dessa forma, espera-se contribuir para a construção de conhecimento em psicologia 

sobre o tema do abuso sexual e suas implicações, tendo em vista que essa questão possui 

diversos desdobramentos que compõem um problema de saúde pública em nosso país. Também 
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por isso, o trabalho pode vir a colaborar, assim se espera, no que se refere à construção de 

políticas públicas que levem em conta a experiência vivida por essas mães. 

Ademais, evidencia-se certa quantidade restrita de produção cientifica sobre as mães de 

crianças vítimas de abuso sexual. Algumas autoras apontam que mais trabalhos específicos 

sobre as mães são necessários, devido à sua importância na dinâmica familiar e por serem a 

principal representante da rede de apoio dos filhos (Santos & Dell’Aglio, 2008). Em especial 

sobre o caminho metodológico proposto nesta pesquisa, até o momento, não foram encontrados 

trabalhos que apresentem essa interface entre o tema e a fenomenologia. 
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2. Revisão de Literatura 

 

Este capítulo será dedicado a apresentar uma discussão fundamentada em um 

levantamento bibliográfico de estudos sobre mães cujos filhos foram vítimas de abuso sexual 

infanto-juvenil, seja intrafamiliar ou extrafamiliar. Inicialmente, é importante salientar que as 

buscas dos estudos aqui apresentados foram atualizadas a partir de uma pesquisa bibliográfica 

realizada pelas autoras no ano de 2016, que foi publicada na Revista da Abordagem Gestáltica, 

em sua primeira edição de 2019 (Cunha & Dutra, 2019). 

Foram pesquisados artigos em periódicos, por ser a produção científica de maior 

acessibilidade, num período que corresponde de 2016 a 2018. Os bancos de dados utilizados 

nessa busca foram: Scielo (Scientific Eletronic Library Online), Periódicos CAPES, PePsic 

(Periódicos Eletrônicos em Psicologia), Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España e Portugal), BVS-Salud (Biblioteca Virtual de Saúde) e LILACS 

(Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). 

Os descritores para essa pesquisa foram: mãe (e sua variação para o plural), abuso 

sexual, abuso sexual infantil, abuso sexual criança. Primeiramente, a partir do material 

encontrado, eram selecionados aqueles estudos que tivessem sido realizados no Brasil e cujo 

objetivo estivesse relacionado às mães das vítimas. Entretanto, optamos por também incluir 

trabalhos que embora não trouxessem as mães em seus objetivos, traziam importantes 

contribuições para a discussão acerca de seu papel diante da descoberta do abuso sexual infantil. 

Por fim, os materiais foram lidos na íntegra e a discussão que decorre deles será 

apresentada abaixo por meio do agrupamento em alguns do principais temas abordados pelas 

autoras (todas as produções encontradas foram feitas por mulheres), como o lugar da mãe frente 

à vitimização dos filhos e na dinâmica familiar após a revelação do abuso sexual; a reação das 

mães ao tomarem conhecimento do ASI; mães que também foram vítimas de ASI; como fica o 
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relacionamento entre a mãe e o filho(a) vitimado após a revelação; e, finalmente, o apoio 

profissional prestado às mães. 

 

2.1. Sobre o lugar da mãe diante da vitimização de seus filhos 

 

Há um consenso entre as autoras sobre as consequências do ASI não afetarem apenas as 

vítimas, mas também todos os membros da família (Wearick-Silva, Tractenberg, Viola, Pires 

& Grassia-Oliveira, 2014; Carvalho, Galvão & Cardoso, 2009; Amazonas, Oliveira & Melo, 

2009). No entanto, dentro do contexto familiar, as mães possuem um papel diferenciado no 

cenário que irá se seguir após a revelação da situação abusiva, e será com esse aspecto que 

iniciaremos nossa discussão. 

Quando vem à tona uma situação de abuso sexual contra crianças e adolescentes, o papel 

diferenciado que a mãe assume nesse cenário já aparece refletido nas estatísticas. Assim, 

retomamos os dados que foram apresentados na introdução, os quais apontam que, tanto em 

âmbito nacional como local, na cidade do Natal, as mães são as principais notificadoras do 

abuso (Baía, Veloso, Magalhães & Dell’Aglio, 2013; Gomes & Neves, 2013; Felizardo, 

Zürcher & Melo, 2003), além de serem a principal pessoa a quem as vítimas contam o que 

aconteceu (Santos & Dell’Aglio, 2009). Para além de sua importância na revelação do abuso 

sexual, suas escolhas também são determinantes para as condutas que se seguirão a isso, 

incluindo o acolhimento que será oferecido aos filhos (Lima & Alberto, 2012). 

Para compreendermos melhor essa realidade, é necessário estarmos atentos aos 

discursos sociais que atravessam o ser mulher e o ser mãe na contemporaneidade. É notável 

que, historicamente, o lugar do feminino na sociedade vem sendo vinculado ao ambiente 
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doméstico e à maternidade, mesmo quando se busca refletir sobre esses papéis, toma-se como 

ponto de partida a função materna e a capacidade reprodutiva da mulher (Oliveira & Pelloso, 

2004). Nas últimas décadas, é possível observar certas mudanças nesses discursos da sociedade 

acerca do papel da mulher, mesmo que ainda seja bastante marcante associar o feminino à 

maternidade e à conjugalidade (Mattos & Lima, 2012). No contexto familiar, essa diferenciação 

dos papéis em torno do gênero se expressa na medida em que as mulheres aprendem que seu 

lugar é o de agradar e satisfazer o homem concomitante ao cuidado primordial que deve 

oferecer aos filhos (Nascimento, 2006). 

Pensando sobre esses papéis socialmente construídos de mãe e de esposa, é possível 

refletir que quando a mãe realiza a denúncia, ela está rompendo com o silêncio em torno de um 

segredo familiar, essa decisão entre omitir ou denunciar pode colocar em conflito os papéis que 

ela assume dentro da família: de mulher, de mãe e de companheira do abusador. Diante disso, 

o que está em jogo é a proteção de seu filho, assim como o ruir de seu ideal de família 

(Amazonas, Oliveira & Melo, 2009). Nesse sentido, a tendência é serem julgadas como fracas, 

negligentes, incapazes ou até mesmo coniventes com os casos de abuso sexual. No entanto, 

apesar desses discursos de conivência, culpa e cumplicidade maternas, diante do abuso sexual 

contra as filhas, a maioria das mães aparenta não estar ciente de que tal abuso ocorre e, quando 

sabem, conforme mencionado anteriormente, elas são as que mais denunciam os abusos 

intrafamiliares (Lima & Alberto, 2010). 

Além da importância de suas ações para a maneira como a família irá tratar a situação 

do abuso sexual, as mães também são as que mais influenciam a decisão da criança de revelar 

ou não a violência, assim como a forma que vão fazê-lo (Lima & Alberto, 2010). Aliado a isso, 

a credibilidade da mãe no relato dos filhos e seu investimento em ações de proteção torna-se 

ainda mais fundamental quando observamos que um dos aspectos que retarda uma possível 

revelação do abuso sexual pelas vítimas é a presença de ameaças feitas pelos abusadores, as 

quais são dirigidas principalmente para as mães (Lima & Alberto, 2015). 
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Para além das questões da revelação, aponta-se também uma associação importante 

entre como as mães vão lidar com o abuso sexual dos filhos e o prognóstico positivo destes, ou 

seja, atitudes de credibilidade e proteção por parte da mãe, contribuem para a maneira como 

seus filhos irão elaborar a experiência de abuso em suas vidas (Santos & Dell’Aglio, 2013). 

Endossando ainda o impacto da reação materna, dessa vez sobre como decisões futuras poderão 

ser influenciadas por isso, mães que também tiveram a experiência de abuso sexual na infância 

ou adolescência, irão se amparar em como suas próprias mães reagiram na época de sua 

vitimização como referência para como irão agir com seus filhos (Lima & Alberto, 2016). 

Percebemos, então, a importância da mãe para o suporte emocional dos filhos, somando- 

se a isso, o seu papel na garantia e continuidade dos serviços de assistência oferecido às vítimas. 

Como são as mães quem, na maioria das vezes, levam os filhos para os atendimentos, elas são 

fundamentais para que o acompanhamento terapêutico seja mantido e, por isso, é necessário 

envolvê-las nesse processo, mesmo que, em algum momento, desacreditem dos filhos ou não 

demonstrem atitudes de apoio para com eles (Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011). 

Se o contexto social e familiar se constituírem como fatores de proteção, podem 

contribuir para uma melhor adaptação e para abrandar os efeitos negativos do abuso sexual, 

sendo que a mãe tem especial participação no processo terapêuticos dos filhos, pela importância 

do seu suporte para o bem-estar dos filhos (Borges & Dell'Aglio, 2008). Assim, é possível 

pensar que o cuidado e a atenção oferecidos às mães, também são uma forma de investir no 

melhor apoio às crianças e aos adolescentes vitimados. Em sua revisão, Santos e Dell’Aglio 

(2008) discutem estudos que investigam a influência de fatores familiares nos sintomas 

apresentados pelas crianças, colocando que demonstrar credibilidade aos relatos dos filhos e 

outras expressões de apoio, em especial das mães, contribuem para minimizar o impacto 

negativo da experiência abusiva. 

Tendo em vista o que foi exposto até aqui, é coerente perceber que as mães recebem 
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uma grande carga emocional diante da revelação do abuso sexual, além de precisarem lidar com 

seu próprio sofrimento subjetivo, por vezes expresso como culpa e vulnerabilidade social (Lima 

& Alberto, 2016). Nesse sentido, diante da violência praticada contra seus filhos, a mãe também 

é uma vítima, torna-se pertinente pensar em inclui-la nas intervenções previstas para situações 

de abuso sexual infanto-juvenil (Lima & Alberto, 2012). 

Em situações de abuso sexual intrafamiliar, as mães podem precisar de orientação e 

acompanhamento, pela possibilidade de se sentirem desassistidas, confusas e desamparadas 

frente à necessidade de tomarem decisões importantes que podem modificar a dinâmica familiar 

num momento em que despontam conflitos familiares (Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011). 

Esse ponto em que precisam escolher como prosseguir é permeado por diversas questões que 

surgem para as mães como sobre a qualidade de sua maternagem, do sentimento de culpa em 

não ter conseguido proteger seus filhos e a quebra de confiança de que uma pessoa próxima 

seja o abusador (Lima & Alberto, 2016). 

Em um estudo realizado sobre a percepção das mães de meninas vítimas de abuso 

sexual, observa-se que o discurso dessas mulheres encontrava-se marcado pelas crenças 

associadas ao papel feminino da sociedade, que atribui à mulher a qualidade de melhor 

cuidadora dos filhos, do amor materno e da devoção à maternidade. Desse modo, qualquer 

conduta que fugisse a esse ideal do feminino acaba trazendo um sofrimento, permeado por 

sentimento de culpa, fracasso e frustração diante a vitimização dos filhos (Carvalho, Galvão & 

Cardoso, 2009). Também nesse sentido, na pesquisa de Lima e Alberto (2015), as mães 

trouxeram que ao tomar conhecimento do abuso deixam o contexto que viviam antes, no qual 

confiavam no abusador e tinham um relacionamento mais distante com as filhas, sentem-se 

confusas e desamparadas, por não saberem em quem podem confiar. Após a revelação, passam 

a ter dificuldade em confiar nas pessoas ao seu redor, assim como tornam-se mais cuidadosas 

com todos os filhos. 
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Além da culpa em relação a não conseguirem proteger os filhos, esse sentimento 

também aparece diante da confiança depositada na pessoa que mais tarde descobre-se como 

sendo a autora do abuso, o que evidencia um sentimento de raiva. Com isso, as mães podem 

apresentar reações ambivalentes diante do abusado, com sentimento de raiva, amor e carinho, 

permeado por dúvidas quanto à veracidade do que aconteceu, sendo que essa ambivalência pode 

impedi-las ou não de tomar a decisão de realizar a denúncia (Santos & Dell’Aglio, 2009). 

As mães que participaram da pesquisa de Lima e Alberto (2010), cujas filhas sofreram 

abuso sexual intrafamiliar, relatam algumas mudanças após ficarem sabendo do ocorrido, 

trazendo sentimento de culpa, desconfiança, além de se sentirem desamparadas e vulneráveis 

pela falta de apoio familiar e dos sistemas legais de garantia de direitos. As autoras afirmam 

que o modo como as mães se sentem é determinante para como elas vão se posicionar diante 

de sua família, sendo que um sofrimento mais intenso irá dificultar a condução do problema 

familiar. Nota-se aí, a centralidade da mãe na resolução do conflito dentro do contexto familiar. 

Diante do exposto, é preciso compreender as mães também enquanto vítimas da situação 

a que sofreu seu filho, sendo que suas reações de “negar, desmentir o filho vitimado ou culpá- 

lo pela sedução é uma forma de suportar o impacto da violência, desilusão e frustração diante 

da ameaça de desmoronamento da família” (Lima & Alberto, 2010, pp 134). Tendo em vista 

esse olhar mais amplo para as mães, seguimos nossa discussão abordando mais sobre as reações 

maternas diante da revelação do abuso sexual de seus filhos. 

 

2.2. Sobre a reação das mães 

 

Embora a literatura sobre as mães de vítimas de abuso sexual infanto-juvenil não seja 

tão vasta, observamos que a discussão sobre a reação das mães à revelação do abuso sexual, 

assim como a caracterização do apoio que elas oferecem a seus filhos são frequentemente 
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abordadas. Para iniciarmos, é interessante considerar que a revelação do abuso não se resume 

apenas ao ato da vítima contar o que aconteceu, mas sim envolve três momentos, num processo 

interativo entre seus participantes (Santos & Dell’Aglio, 2013): 

a) Antecedentes da revelação: como as mães percebem os comportamentos das filhas num 

 

período anterior à revelação, agressividade dirigida aos irmãos, medo de ficarem sozinhas, além 

de sintomas físicos como dificuldade para urinar, constipação, sintomas de infecção 

relacionados às doenças sexualmente transmissíveis; 

b) Revelação propriamente dita: como as vítimas contaram sobre o abuso, incluindo para quem 

 

falaram e em quais circunstâncias, além da reação das mães ao tomarem conhecimento da 

violência cometida; 

c) Repercussões da revelação no contexto familiar: atitudes de proteção às vítimas, como a 

 

realização de denúncias, boletins de ocorrência policial, distanciamento entre a vítima e o 

abusador, além de mudanças na dinâmica e rotina familiar. 

Embora essa categorização tenha um valor didático e não signifique que esses momentos 

não possam ocorrer simultaneamente, essa separação nos ajuda a compreender a revelação do 

abuso sexual de uma forma mais ampla, considerando o contexto que a antecede, o modo como 

ela se deu e suas repercussões para o contexto familiar. Em seu estudo, Lima e Alberto (2010) 

apontam que as mães notam mais facilmente indicativos de mudança na dinâmica da família ao 

perceber diferentes comportamentos em seus membros, quando são mais próximas de suas filhas. 

Nesses casos, as mães se veem como protetoras e tem o posicionamento de interromper os 

episódios abusivos. 

Nesse sentido, alguns aspectos contribuem para uma maior credibilidade no relato das 
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vítimas, como a percepção das mães em relação a mudanças comportamentais nos filhos, 

presenciar a cena de abuso e a confirmação de profissionais especializados (Baía, Veloso & 

Magalhães, 2014). Além disso, outro fator seria a presença de história pregressa de abuso sexual 

na infância das mães (Santos & Dell’Aglio, 2013). 

Nesse sentido, a maneira como a mãe irá compreender a experiência dos filhos vão levá- 

las a se posicionar frente à situação e tomar decisão, como denunciar ou não (Lima & Alberto, 

2015). Com a revelação do abuso, as mães podem demonstrar apoio, tendo atitudes de proteção, 

como a realização da denúncia, enquanto outras podem apresentar dificuldade em acreditar na 

fala dos filhos, mantendo-se em situação de vulnerabilidade e ainda na presença do abusador 

(Santos & Dell’Aglio, 2009). 

Numa pesquisa que objetivou discutir sobre as características de mãe de crianças vítimas 

de abuso sexual, assim como suas reações ao tomarem conhecimento do abuso, as autoras 

(Santos & Dell’Aglio, 2008) concluíram que diversos fatores irão influenciar o modo como as 

mães vão reagir, seja positivamente ou negativamente. 

 

Entre os fatores que podem contribuir para uma minimização do abuso e, 

consequentemente, para uma atitude não apoiadora, podem ser citadas as 

vivências de violência na família de origem, a re-vivência do abuso sexual 

sofrido na infância, a falta de modelos de família protetiva e apoio familiar, o 

desejo de ter uma família e mantê-la unida e a dependência emocional e 

financeira do companheiro. Dessa forma, entende-se que a postura adotada por 

uma mãe diante dessa situação revela aspectos de sua própria história de vida, 

assim como as representações que tem sobre família. (Santos & Dell’Aglio, 

2008, p. 604). 

 

As autoras também acrescentam que, para além da história de vida das mães, essas 

famílias estão comumente inseridas em contextos sociais menos favorecidos economicamente, 
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marcados pela presença de violência familiar e contando com poucos recursos e apoio. Isso não 

significa que esse contexto esteja mais associado à ocorrência de abuso sexual infantil, como 

também apontam outros autores (Morgado, 2012; Felizardo, Zürcher & Melo, 2003), mas que 

são famílias expostas a uma maior vulnerabilidade social e, por isso, podem contar com menos 

estratégias adaptativas (Santos & Dell’Aglio, 2008). Essa associação entre condições 

socioeconômicas e abuso sexual evidencia-se pelo torna-se público mais frequente nas famílias 

mais humildes (Lima & Alberto, 2015). 

Assim, aproximar-se de entender como as mães enfrentam e lidam com a situação do 

abuso também significa compreendê-las em suas histórias de vida, uma vez que é nas suas 

vivências que elas buscam uma compreensão própria sobre a vitimização dos filhos e as 

repercussões que surgem a partir daí (Lima & Alberto, 2012). Essa elaboração será permeada 

pelos valores da sociedade vigente, sendo importante que a efetivação das políticas públicas em 

suas vidas garantam que as mães e suas famílias possam receber o apoio necessário para lidar 

com o abuso sexual no contexto da família (Lima & Alberto, 2015). 

A literatura aponta que a maioria das mães acreditam nos relatos das filhas e entendiam 

que precisavam protegê-las (Borges & Dell’Aglio, 2008; Santos & Dell’Aglio, 2013). No 

entanto, após a revelação, o tempo para se realizar a denúncia pode variar de um dia a dois anos, 

mesmo que a mãe tenha oferecido apoio a seus filhos. É um tempo que pode significar o 

fortalecimento necessário para lidar com as consequências da denúncia para a dinâmica 

familiar, mas que para a criança pode representar o descrédito em seu relato ou a ameaça da 

recorrência do abuso. Além disso, mesmo que a mãe demonstre atitudes de apoio e de 

credibilidade, isso não significa que ela prosseguirá com a denúncia nem que afaste o abusador 

de suas filhas (Santos & Dell’Aglio, 2009). 

Mesmo que assumam posturas de proteção para com seus filhos, as mães sentem-se 

bastante abaladas e confusas ao tomarem conhecimento do abusador, momento em que 
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despontam várias questões como a quebra de confiança no abusador e da afetividade que tem 

por ele e pela filha, além de não saber em quem acreditar. Assim, podem apresentar sentimentos 

diversos como negação da violência, perda de referência em quem confiar, medo, 

vulnerabilidade e crença em respostas mágicas (Lima & Alberto, 2010). 

A partir da situação do abuso intrafamiliar, essas mulheres perdem de maneira brutal o 

ideal construído sobre seu parceiro e sobre paternidade; o lugar ocupado por esse homem, ao 

qual confiava que haveria segurança e proteção, fica corrompido. Nesse sentido, as mães 

relatam dificuldade em construir novos relacionamentos amorosos e em confiar em homens, 

aliado ao desejo de reconstruir suas relações com os filhos vitimados. Embora haja essa 

desconfiança com possíveis novos parceiros, essas mulheres também manifestam a vontade de 

que, a partir do estabelecimento de novas relações amorosas, as filhas possam ter outro 

referencial do masculino (Amazonas, Oliveira & Melo, 2009). 

A maior parte da literatura traz considerações acerca do abuso sexual intrafamiliar, até 

mesmo porque é no contexto familiar que evidencia-se a maior ocorrência desse tipo de 

violência (Borges & Dell’Aglio, 2008). No entanto, no estudo de De Antoni, Yunes, Habigzang 

e Koller (2011) sobre a percepção de mães de meninas que sofreram abuso sexual extrafamiliar, 

as autoras constataram que os resultados não foram tão diferentes dos que se referem ao abuso 

sexual intrafamiliar. Assim, elas pontuam que as semelhanças entre esses dois tipos de abusos 

recaíram sobre a presença de segredos, de gratificações secundárias recebidas pelas vítimas 

(como suborno ou barganha) e similaridade da organização familiar. Ainda sobre esse estudo, 

as autoras pontuam que as mães culparam as filhas, nomeando-as a partir de suas fraquezas e 

impulsividade, ou seja, não responsabilizando o agressor, o que sustenta a vulnerabilidade de 

suas filhas ao risco de experiências de abuso (De Antoni, Yunes, Habigzang & Koller, 2011). 

Ainda sobre o abuso sexual extrafamiliar, a exposição das meninas às situações de risco, 

por mais que não tenham real noção a que estão sendo exposta, podem estar associados a 
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modelos parentais não-protetivos e a relação familiares precárias afetivamente e pobres em 

comunicação. As mães, por sua vez, têm a história marcada por privação material, perda de 

figuras de referência de cuidado, e maus tratos e abusos físicos – isso marca a repetição desse 

modelo parental. Ademais, “esses fatores de risco associados podem influenciar negativamente 

o desenvolvimento da parentalidade desses progenitores” (De Antoni,Yunes, Habigzang & 

Koller, 2011, p. 104). 

Em outras situações, as mães podem tratar com naturalidade os relatos dos filhos, 

banalizando o abuso sexual, pelo entendimento de que um abuso aconteceria necessariamente 

com o intercurso genital, não incluindo outras ações como exibicionismo, toque ou voyeurismo, 

que seria também sexual (De Antoni, Yunes, Habigzang & Koller, 2011). Assim, quanto ao tipo 

de abuso sexual, algumas mães demonstram preocupação em saber se houve conjugação carnal, 

o que seria um indicador de uma maior gravidade do abuso. Tal preocupação está associada ao 

valor dado à virgindade na sociedade como uma qualidade importante para a mulher (Lima & 

Alberto, 2015). Nesse sentido, quando não há penetração, as mães acreditam que as filhas têm 

maior chance de lidar com a experiência abusiva de uma forma mais positiva (Carvalho, Braga, 

Galvão & Cardoso, 2010). 

Em sua pesquisa, Inoue e Ristum (2010) trazem as estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelas mães, separando-as em focalizadas na criança e focalizadas nas mães. Essa 

primeira se caracteriza por ações voltadas para a proteção da criança, no sentido de afastá-las 

do abusador e de pessoas desconhecidas que pudessem oferecer o risco de uma nova 

vitimização, além de procurar formas de diminuir os impactos negativos da experiência abusiva. 

Dentro desses aspectos, podem-se incluir busca de auxílio profissional, promoção de um 

ambiente seguro e com menos riscos para a criança, realização de denúncias, maior proximidade 

com a criança. Quanto às estratégias de enfrentamento focalizadas nas mães, estas buscavam 

diminuir os efeitos negativos da revelação para as próprias mães. Ademais, as autoras pontuam 

que, a procura por atendimento para os filhos acabava por promover oportunidades de orientação 
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e apoio para as mães. 

Adotando uma visão mais ampla, é possível afirmar que as pesquisas não apresentam 

alguma postura das mães de forma unânime, podendo assumir diferentes papéis, até mesmo 

como autoras do abuso (Mattos & Lima, 2012). Dessa forma, com a revelação do abuso sexual, 

as mães podem agir segundo a orientação de outras pessoas ou por iniciativa própria, sendo que 

nesse último caso “procuraram saber com as filhas o que havia acontecido, tentaram fazer 

justiça com as próprias mãos, agredindo o abusador ou denunciando-o” (Lima & Alberto 2010, 

p. 133). Seguindo a orientação de terceiros ou não, as mães vão amparar suas ações buscando 

organizar a família, solucionar o conflito e defender suas filhas (Lima & Alberto, 2010). 

Dessa forma, as ações de proteção que as mães oferecem as suas filhas também vão ser 

atravessadas pela sensação de segurança a partir da qualidade do apoio que elas poderão 

receber, no sentido de poder denunciar os autores do abuso e poder ter a garantia de voltar para 

casa em segurança (Lima & Alberto, 2015). 

 

 

2.3. Sobre a história pregressa de abuso sexual infantil das mães 

 

Alguns estudos buscaram investigar a relação entre a história pregressa de abuso sexual 

e possuir filhos que tiveram a mesma experiência abusiva, os quais apontam que mães que 

sofreram essa violência tendem a oferecer menos apoio aos seus filhos e são mais propensas a 

terem filhos que passem por alguma forma de abuso ou maus tratos nos primeiros anos de vida. 

Além disso, mães de crianças vítimas de ASI tem mais chance de terem passado por outros 

tipos de adversidades, como abuso físico e emocional e/ou negligência. De forma a questionar 

se a história de abuso pregressa na vida da mãe poderia constituir um fator de risco para a 

ocorrência desse tipo de violência com os filhos (Wearick-Silva, Tractenberg, Viola, Pires & 
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Grassia-Oliveira, 2014). Soma-se a isso, outros estudos que trazem a transgeracionalidade do 

abuso sexual infantil, inclusive abordando casos nos quais o abusador das mães foi o mesmo 

das filhas, além de corroborarem que essas mães também podem possuir uma história marcada 

por outros tipos de violência (Borges & Dell’Aglio, 2008). 

Na pesquisa de Santos e Dell’Aglio (2009), participaram tanto mães que tiveram essa 

experiência no passado como outras que não tiveram e percebe-se que para aquelas que também 

foram vítimas de ASI houve, de forma mais significativa, um maior distanciamento emocional 

entre mãe e filhas. Essas mulheres traziam em suas histórias o pouco apoio recebido quando 

revelaram seus abusos, assim como a má comunicação entre os membros da família e o 

sentimento de que suas experiências de abuso foram minimizadas, não sendo vistas com a 

devida importância. Além disso, mulheres que tiveram essa vivência na infância podem sentir 

um sentimento de culpa ainda maior pela repetição da violência e pela possibilidade de poderem 

ter evitado o que aconteceu. 

É delicado pensar que algumas dessas experiências podem não ter sido reveladas na 

época, o que traz a possibilidade dessas mães não terem recebido nenhum tipo de apoio 

(Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011), ainda mais quando se observa que elas vão encontrar uma 

maneira de lidar com a vitimização dos filhos amparadas no apoio que receberam quando uma 

vez foram as vítimas (Lima & Alberto, 2010). Além disso, ao guardar suas vitimizações, elas 

acabam por transformar seu segredo em um legado familiar, o que favorece que a experiência 

de vitimização passe de geração para geração (Lima & Alberto, 2015). 

Não falar sobre o abuso sexual é um dos principais fatores para não terem tido a 

oportunidade de receber apoio da família e de profissionais especializados, o que as levam 

também a vivenciarem sozinhas esse segredo e as repercussões que se seguem. Assim, algumas 

vezes, é sem terem podido elaborar suas próprias experiências de abuso, que ao fazerem uma 

relação entre sua vitimização com a de seus filhos, torna-se ainda mais difícil e doloroso falar 
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sobre o abuso sexual para essas mães (Lima & Alberto, 2016). 

Nesse sentido, o abuso sexual praticado contra suas filhas também as tornam vítimas da 

situação, fazendo-as repensarem seus papéis de mãe, além de relembrarem suas próprias 

histórias de vitimização quando mais novas. Nesse momento, permeado por esses 

questionamentos e lembranças, essas mulheres sentem dificuldade em confiar em outras 

pessoas, principalmente as do gênero masculino, visto que foi alguém de seu convívio próprio 

o autor da violência contra seus filhos. Desse modo, quanto maior a proximidade com o 

abusador, maior a desconfiança, assim como a sensação de vulnerabilidade e medo (Lima & 

Alberto, 2012). 

Diante da repetição da cena de abuso sexual, dessa vez com seus filhos, as mães podem 

ter sentimento de culpa, desamparo, embotamento afetivo, além de reviver a própria história de 

abuso (Lima & Alberto, 2010), ficam tão fragilizadas e vulneráveis que ouvir qualquer história 

do abuso sexual infanto-juvenil é mobilizador para relembrarem suas experiências abusivas 

(Lima & Alberto, 2016). Porém, mesmo com o sofrimento contundente, a repetição dessa  

violência no contexto familiar também as motivou a agirem de maneira diferente de como suas 

mães procederam na intenção de interromper esse ciclo (Santos & Dell’Aglio, 2009). 

Nesse sentido, é importante que as mães com história de abuso sexual na infância 

possam ter espaços para trabalhar sentimentos e lembranças da suas próprias experiências e das 

repercussões que tiveram em suas vidas, para que assim possam experimentar uma nova forma 

de serem cuidadas e também de construir novas possibilidades de cuidar do outro (Dell’Aglio 

& Santos, 2011), em especial para aquelas que não se sentem em condições de amparar seus 

filhos frente a violência acometida (Lima & Alberto, 2016). A partir das questões apresentadas, 

podemos pensar que intervenções que promovam amparo, acolhimento e orientação para essas 

mães também são uma maneira de cuidar e intervir nas vítimas de abuso sexual.  
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2.4. Sobre o relacionamento entre mãe e filhos após a revelação 

 

Um menor número de estudos buscou investigar sobre o impacto do abuso sexual no 

relacionamento entre a mãe e os filhos vitimados. Antes de seguirmos por esse caminho, é 

importante trazer que para a criança decidir contar o que aconteceu, ela mesma se vê diante de 

um conflito e de sentimentos confusos em relação ao abusador e a mãe, sendo que a reação da 

mãe de desmentir e negar seu relato pode ser devastadora para a criança (Araújo, 2002). Nesse 

sentido, a criança se expõe à possibilidade de mais um trauma ao revelar o abuso sexual, não 

só pela possibilidade de descrédito, mas também por estar “traindo” um segredo familiar 

(Thouvenin, 1997), que tem a função de manter a estrutura familiar intacta (Amazonas, Oliveira 

& Melo, 2009). 

Desse modo, embora a literatura aponte que a maioria das mães acreditam nos relatos 

dos filhos (Borges & Dell’Aglio, 2008; Santos & Dell’Aglio, 2013), os sentimentos de 

ambiguidade das mães frente à revelação do abuso sexual são comuns, sendo que atitudes de 

negação desses relatos e culpabilização dos filhos expressam a maneira como elas encontram 

para lidar com o impacto da descoberta da situação abusiva. Inclusive, esses sentimentos 

ambivalentes também podem ser dirigidos à filha, por quem as mães podem sentir raiva e 

ciúmes ao mesmo tempo em que se culpam por não tê-las protegido (Araújo, 2002). 

Em seu estudo, Amazonas, Oliveira e Melo (2009), apontam que as mães sentem o abuso 

como uma violência que não afetou apenas sua filha, mas a família como um todo, assim como 

a experiência abusiva acaba por trazer dificuldades para se relacionar com a filha. As autoras 

também falam do medo das mães de que as filhas as culpem pelo afastamento do pai. A decisão 

de realizar ou não a denúncia é marcada por certa ambiguidade nas mães, como apresentado 

anteriormente, fato que pode afetar negativamente a relação entre mãe e filhos, que será 

atravessada pelos sentimentos conflituosos da mãe envolvidos na situação. 
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Com a revelação do abuso, torna-se necessário que essas mulheres reinventem seu papel 

enquanto mães, agora lidando com o atravessamento da ocorrência do ASI e como isso traz o 

conflito de tentar ser uma boa mãe e seu sofrimento em se voltar aos cuidados com a filha. O 

conflito das mães nesse momento é entre o que consideram um bom cuidado para suas filhas, 

mas também sua própria dificuldade em lidar com os diversos sentimentos que surgem dada a 

situação do ASI. Nota-se ainda mais que esse esforço de lidar com seus próprios limites em 

construir uma nova relação com as filhas pós-abuso está permeado pela ideia de corresponder 

ao que se entende que é ser mãe, ou seja, que devem compreender suas filhas acima de tudo, 

inclusive de seus próprios sentimentos e dificuldades. Essa cobrança em ser exemplo da boa 

mãe, com suas qualidades de abnegação, cuidado e proteção absolutos, pode significar um 

agravamento de seu sofrimento (Amazonas, Oliveira & Melo, 2009). 

Em contrapartida, os pais não são percebidos como agressores para as crianças, sendo 

assim, a raiva e a culpa é dirigida às mães, sendo a elas depositada a responsabilidade de cuidar 

e proteger, inclusive sendo vistas como responsáveis também pelo afastamento do pai 

(Amazonas, Oliveira & Melo, 2009). Essa percepção pode significar mais uma dificuldade para 

o relacionamento entre as mães e seus filhos. 

Além disso, as mães relatam sentimento de culpa em não poder ter evitado o abuso 

sexual; assim após tomarem conhecimento do que aconteceu, passam a ser mais protetoras na 

intenção de evitar outras “injúrias” – da culpa vem uma superproteção, como uma compensação 

pela culpa que sentem e, por isso, querem oferecer aos filhos maior “aconchego e proteção”, 

não apenas por parte delas, mas pela família, pela sociedade e pelo Estado (Carvalho, Braga, 

Galvão & Cardoso, 2010). 

No entanto, enquanto há situações em que a revelação acaba por ocasionar um maior 

afastamento entre mãe e filhas, em outras famílias pode gerar uma maior proximidade, em que 

as mães buscam oferecer uma atenção mais cuidadosa e podem até se afastar de outras 
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atividades, como trabalho e estudos (Santos & Dell’Aglio, 2013). 

 

2.5. Sobre o apoio prestado às mães 

 

Dada toda a construção apresentada acima, destaca-se a importância do papel da mãe 

desde a revelação do abuso sexual até a qualidade das ações interventivas que se seguirão, 

portanto, é relevante que as Políticas Públicas e Programas voltados a essa questão também 

destinem às mães um adequando atendimento e acolhimento (Lima & Alberto, 2012). Há certo 

consenso na literatura sobre esses apontamentos, no entanto, o acompanhamento ou 

atendimento psicológico às mães e demais cuidadores não abusivos ainda é pouco valorizado e 

praticado (Dell’Aglio, Moura & Santos, 2011). 

A partir da confirmação do abuso sexual, os momentos iniciais que se seguem são 

considerados críticos, pois é o momento em que decisões importantes serão discutidas, as quais 

vão afetar, direta ou indiretamente, todos os familiares. Nesse sentido, a presença de apoio e 

orientações de profissionais qualificados contribuem para que as mães sintam-se mais seguras 

em manejar esse momento de crise, assim como possibilitam que passem essa sensação de 

segurança para os filhos (Santos & Dell’Aglio, 2013). 

Assim, percebemos como o apoio oferecido à mãe pode alcançar de forma mais 

abrangente o filho vitimado e a família. No entanto, para famílias com menores condições 

econômicas, o fator financeiro pode significar maior vulnerabilidade na reestruturação familiar, 

sendo um importante pilar para o enfrentamento das consequências do abuso sexual para a 

vítima (Carvalho, Braga, Galvão & Cardoso, 2010). Ademais, as questões financeiras não 

aparecem apenas relacionadas ao maior auxílio após a revelação do abuso sexual, mas também 

para promover condições necessárias para que as mães tenham maior autonomia para a 

realização da denúncia (Mattos & Lima, 2012). 
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Na pesquisa realizada por Lima e Alberto (2016), as mães entrevistadas enfatizaram a 

importância do atendimento psicológico, trazendo a satisfação em poderem ter sido acolhidas, 

até mesmo a participação nas entrevistas foram significadas como uma oportunidade para 

elaborarem sua própria experiência com despontamento da situação do abuso sexual. Nesse 

mesmo estudo, as mães trazem que o acolhimento e as orientações dos profissionais, nesse caso 

no CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), contribuíram 

positivamente para seus relacionamentos com suas filhas vitimadas. Com isso, reforçamos a 

importância de serviços que ofereçam acolhimento para essas mães, não só na perspectiva de 

seu sofrimento individual, mas com a compreensão de que o atendimento às mães também 

promove suporte às vítimas e às famílias. 

 

2.6. Algumas apontamentos sobre a revisão de literatura 

 

Essa revisão, embora não completa por não contemplar outras formas de publicações e 

nem por abranger um maior período de busca, ajuda a desenhar o cenário de algumas produções 

no Brasil. Dessa forma, a partir da revisão feita, o que se indica é uma certa carência de estudos 

sobre o abuso sexual infantil que contemplem as mães como protagonistas de pesquisa, uma 

vez que em um intervalo de doze anos, encontramos vinte e um trabalhos. Dos trabalhos 

encontrados, nenhum se deu em nosso estado, Rio Grande do Norte, sendo a maioria deles 

restrita a poucos autores que se repetem, como um leitor atento pode ter percebido. Nesse 

sentido, quase metade dos trabalhos se dividem entre dois grupos de autoras, sendo cinco deles 

escritos por Dell’Aglio e colaboradoras, do Rio Grande do Sul, e mais quatro de Lima e Alberto, 

da Paraíba. Desse modo, além do número de trabalhos pouco expressivo, eles se concentram 

entre poucas autoras. 

Ademais, como apresentado nesse capítulo, os trabalhos apontam justamente para a 
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inclusão das mães de forma mais contundente nas intervenções junto às famílias e a necessidade 

de mais estudos. Entretanto, percebemos certa timidez quanto a reflexões que ampliem a 

discussão sobre o contexto histórico em que essas mulheres e famílias estão inseridas, assim 

como para as implicações desses atravessamentos em suas experiências singulares. Esse ponto 

se faz importante, considerando que as condições de possibilidades para o sofrimento que marca 

a experiência dessas mães só é possível dentro de um horizonte histórico de sentido. Tendo em 

vista essas considerações, essa pesquisa busca promover um lugar de protagonismo para essas 

mulheres, problematizando suas experiências junto a essas determinações do mundo. Portanto, 

o capítulo a seguir propõe trazer esse resgate histórico a partir de reflexões inspiradas no 

pensamento heideggeriano. 
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3. A boa mãe: considerações heideggerianas 

 

O presente capítulo traz algumas ideias do pensamento de Martin Heidegger, reforçando 

que a hermenêutica heideggeriana na qual nos inspiramos para compreender os fenômenos em 

questão nessa pesquisa, não representa um método de pesquisa pensado como um modo de 

acesso ao “objeto de pesquisa”, mas corresponde a um maneira de pensar o humano no mundo. 

Assim, o resgate de aspectos históricos da maternidade apresentado será refletido a partir desse 

viés, levando em conta a naturalização historicamente construída em torno dos modo de ser 

mãe. 

Em sua proposta de pensar o sentido de ser, Heidegger reflete sobre o ser do homem, ao 

qual se refere como ser-aí, afastando-se da noção de sujeito do pensamento moderno tradicional 

que impregna a compreensão sobre o homem. A escolha de uma nova expressão, assim como 

de novas terminologias tem o sentido de "lavar" as palavras das heranças desse pensamento 

tradicional. Para descrever o modo de ser do ser-aí, Heidegger vai trazer "estruturas 

fundamentais", não com o caráter de determinação do ser-aí, mas como estruturas originárias 

constituintes a ele. Assim, as características do ser-aí não são propriedades ou atributos, mas 

apenas modos possíveis de ser, e somente isso (Heidegger, 1927/2011). 

 

Heidegger pretendia destruir a noção de subjetividade a partir da demonstração do 

caráter originário da estrutura ser-no-mundo. O interesse de Heidegger não recai na ideia 

de sujeito: nem do sujeito nuclear cartesiano, nem do sujeito aderente de Kant e nem 

tampouco no sujeito dinâmico de Husserl; e isso justamente porque todas essas posições 

subjetivas desconsideram a intencionalidade de pensar para além dessa intencionalidade 

(Feijoo, 2011, p. 34). 

 

No esforço de seu pensamento, Heidegger radicaliza a noção de intencionalidade de 
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Husserl, ele não fala em uma consciência intencional como seu antecessor, mas reduz o ser do 

homem à intencionalidade, de modo que ser-aí é pura intencionalidade. Para isso, é fundamental 

a dinâmica ekstática originária do ser-aí, que diz respeito ao movimento de sempre ser para 

fora, de modo que o ser do homem não experimenta um dentro para depois vir o fora. Na 

verdade, o ser-aí se constitui nesse movimento, existir significa "mover-se para fora", tendo 

como correlato o mundo enquanto espaço de manifestação existencial (Casanova, 2017). 

Desse modo, ser-aí descreve o modo de ser do ente que não é simplesmente dado e, 

sendo pura intencionalidade, é constituído por uma indeterminação originária. Nada lhe é 

natural, justamente por isso não é possível haver um conceito de homem (Casanova, 2017). 

Segundo Heidegger, “a ‘essência’ deste ente está em ter de ser” (Heidegger, 1927/2011, p. 85), 

desde o momento em que se dá a existência, ele sempre já se decidiu, não tem como ser nada. 

O ser-aí está entregue à responsabilidade de ter de ser, não no sentido de ter possibilidade, mas 

de assumir modos possíveis de ser. Dessa maneira, há o caráter do ser-aí ser sempre a cada vez 

seu (Heidegger, 1927/2011). 

Estando o ser-aí lançado no mundo, sempre há mundo para o ser-aí, e sendo constituído 

por uma indeterminação originária, é na sua relação com o mundo que ele vai estabelecendo 

modos possíveis de ser. O ser-aí precisa dessas orientações do mundo para realizar seu pode ser 

no espaço existencial (Feijoo, 2011). No entanto, por ser uma possibilidade própria, por ser 

chamado a se apropriar de si, o ser-aí pode escolher ganhar-se, perder-se, nunca ganhar-se ou 

ganhar-se aparentemente (Heidegger, 1927/2011). Aqui abrem-se os modos possíveis de ser na 

pessoalidade e na impessoalidade, sobre os quais Heidegger não atribui nenhuma valoração 

positividade ou negativa, inclusive, ressalta que a impropriedade não é um grau “inferior” de 

ser. 

As possibilidades historicamente constituídas oferecidas pelo mundo são um escape 

para o caráter de indeterminação do ser-aí, uma vez que a partir delas ele encontra familiaridade 



41  

no mundo (Casanova, 2017). Um exemplo disso, que particularmente nos interessa aqui, seriam 

os modos de exercer a maternidade, se antes era impensável uma mãe se ausentar do lar para 

trabalhar, atualmente é algo bastante comum. De modo ainda mais refinado, podemos também 

pensar não apenas nas tarefas (cumulativas, importante mencionar) que as mulheres 

desempenham hoje, mas na disposição que elas devem ter para assumi-las. Ao mesmo tempo 

em que um mulher e mãe pode contribuir ou mesmo assumir o financiamento do lar, também 

são responsáveis por oferecer um cuidado e proteção integral aos filhos. Assim, a condição de 

ser mãe vem atrelada a vários desempenhos desejáveis que as mulheres devem (naturalmente) 

exercer. 

No sentido do que foi exposto até o momento, compreendemos que o ser-aí se vê jogado 

em um mundo com determinações historicamente construídas e, pelo seu caráter de ter de ser, 

ele vai estar sempre em articulação com essas orientações, assumindo diferentes modos de ser. 

O que lhe é possível enquanto possibilidade só é possível em sua relação com o mundo. Essas 

considerações nos permitem também pensar em construções identitárias as quais o ser-aí pode 

se vincular, de modo mais restritivo ou não. Nesse sentido, é importante compreender como a 

naturalização do papel de mãe foi sendo construída e atualizada ao longo do tempo. Para isso, 

dedicamos a seguir um breve recorte histórico sobre a construção do ser mãe, abordando-o 

enquanto um fenômeno atravessado por questões políticas e sociais. 

 

3.1. Um breve recorte histórico sobre a construção do ser mãe 

 

No período histórico que antecede a metade do século XVIII, nota-se a ausência do 

sentimento de amor como um valor familiar e social nas relações entre os membros das famílias.
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Isso não significa a inexistência do amor, mas o valor que lhe era conferido revelava-se bem 

diferente dos dias de hoje, uma vez que era associado à fraqueza, passividade e efemeridade. 

Essa compreensão traz certa fragilidade à construção de laços entre os membros da família: “em 

lugar da ternura, é o medo que domina no âmago de todas as relações familiares” (Badinter, 1985, 

p. 51). Dentro desse contexto, a autora traz como se apresentavam as atitudes maternas dirigidas 

aos filhos, exemplificando com os cuidados e as condições das crianças e seu lugar de (não) 

visibilidade na sociedade. 

Da mesma forma que a concepção de infância foi se modificando ao longo do tempo, 

assim também aconteceu com a maternidade, sendo que essas duas ideias estiveram 

entrelaçadas. No século XVII, a criança era vista como um símbolo do mal, do pecado e como 

ser imperfeito, sendo que atitudes maternas de mimo e tolerância eram reprimidas, e até mesmo 

entendidas como comportamentos que iriam “estragar” a criança. A educação era repressiva e 

contrária aos desejos da criança. Na vida prática, as crianças representavam sacrifícios, um 

estorvo e, para as famílias mais pobres, podiam significar uma ameaça a sua sobrevivência. 

Nesse sentido, o bem-estar das crianças muitas vezes vinha em segundo plano, pela necessidade 

de cuidar da propriedade ou de ajudar o marido. É importante considerar que, numa sociedade 

na qual era presente a valorização do homem, era natural colocar suas necessidades como 

prioridade em detrimento dos cuidados com o bebê. Dessa maneira, demonstrava-se indiferença 

às crianças, que ainda não tinham uma posição verdadeiramente significativa na sociedade 

(Badinter, 1985). 

A maternidade como conhecemos hoje começou a surgir no início do século XVII, antes 

disso as mães pareciam indiferentes aos filhos, não demonstravam gostar deles ou pesar quando 

morriam, além de mandarem os recém nascidos para longe sob os cuidados de amas-de-leite. O 

envio dos bebês para o encargo dessas mulheres se dava, em algumas vezes, logo após seu 

nascimento, sem nem mesmo terem sido amamentados. As amas-de-leite eram mulheres que 
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viviam na pobreza e aceitavam cuidar das crianças em troca de uma pequena remuneração, 

aceitando assim mais crianças do que tinham condições de atender (Forna, 1999). 

Era frequente a ama-de-leite aceitar vários bebês, mais do que poderia alimentar, ainda 

que sua reversa de leite fosse boa. Era também claramente de seu interesse desmamar a 

criança o mais rápido possível para dar o lugar a outros e há inúmeros relatos de amas 

que forçavam os bebês a aceitar alimentação sólida antes que o sistema digestivo 

estivesse preparada (Forna, 1999). 

Assim, as condições de vida para os bebês eram geralmente precárias, além de não ser 

incomum que ficasse com as amas até cinco ou seis anos, quando retornavam para a casa de 

suas famílias. Durante o tempo em que permaneciam longe, as mães não costumavam visitar os 

filhos, mesmo que não estivessem tão distantes, havendo também relatos de mães que por anos 

não perguntavam pelos filhos. Essa era uma prática tão comum que, segundo Forna (1999), em 

1780, apenas mil dos 21 mil bebês nascidos em Paris não foram mandados para o aleitamento 

fora de casa. Nesse sentido, considerando a precariedade dos cuidados oferecidos pelas amas-

de-leite, a taxa de mortalidade dos bebês que viviam nessas circunstâncias era altíssima. 

A falta de interesse pela criança também aparece em âmbito profissional, por exemplo 

na ausência de uma medicina infantil, essa especialidade surgirá apenas no século XIX, sendo 

apenas em 1872 que a palavra “pediatria” iria aparecer. As crianças eram consideradas 

pacientes mais difíceis por não falarem, ainda mais num período em que a coleta de informações 

se dava mais pela fala do que pela auscultação. Além disso, os cuidados das crianças eram 

considerados uma atividade de responsabilidade das mulheres e a recusa dos médicos em visitar 

os pequenos enfermos era comum (Badinter 1985). 

Nesse contexto, a mortalidade infantil era bastante significativa, dificilmente as crianças 

atingiam um ano de vida. Dessa forma, havia a ideia de que a indiferença materna se apresentava 

como um recurso para lidar com a perda dos bebês, visão esta que protege a imagem de mãe, 
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justificando seus cuidados precários. No entanto, a autora apresenta outra interpretação, 

propondo “inverter proposição corrente: não é porque as crianças morriam como moscas que 

as mães se interessavam pouco por elas. Mas é em grande parte porque elas não se interessavam 

que as crianças morriam em tão grande número” (Badinter, 1985, p. 87). 

Segundo Ariès (2016), a indiferença com as crianças existiu até o século XIII, o que se 

refletia também em suas representações iconográficas, uma vez que não eram modelos de 

retratos. 

Ninguém pensava em conservar o retrato de uma criança que tivesse sobrevivido e se 

tornado adulta ou que tivesse morrido pequena. No primeiro caso, a infância era apenas 

uma fase sem importância, que não fazia sentido fixar na lembrança; no segundo, o da 

criança morta, não se considerava que essa coisinha desaparecida tão cedo fosse digna 

de lembrança, havia tantas crianças, cuja sobrevivência era tão problemática. O 

sentimento de que se faziam várias crianças para conservar apenas algumas era e durante 

muito tempo permaneceu muito forte (Ariès, 2016, p. 21). 

A descoberta da infância começou no século XIII, sendo possível no século XVII 

observar mudanças significativas. O tratamento com as crianças muda, há um interesse em seu 

desenvolvimento, um apego à infância e suas particularidades. Assim, a criança ocupa um lugar 

privilegiado, sendo o centro da composição familiar, o que se reflete nos retratos das famílias, 

em que a criança ocupava o centro a partir do qual os outros membros estavam ao redor. Os 

sentimentos de amor e admiração pelas crianças passaram a ser expressos mais enfaticamente, 

pois embora existissem antes não eram compreendidos como dignos de serem ressaltados (Ariès, 

2016). 

Enquanto Ariès (2016) traz a construção de um sentimento de infância por meio das 

influências de um movimento cristão, a partir do qual há uma idealização da criança, vista como 

inocente, frágil, angelical e assexuada, para quem os pais dedicavam mimos e agrados; Badinter 
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(1985) acrescenta uma viés social e político da valorização da infância e da convocação das 

mães aos seus cuidados. Segundo a autora, em determinado momento, a alta mortalidade 

infantil passa a preocupar o Estado e seu interesse se volta para a necessidade de sobrevivência 

das crianças, para isso era preciso engajar as mães nos cuidados infantis, principalmente na 

primeira infância. Dessa maneira, existia um discurso de moralistas, administradores e médicos 

para convencer as mães a se voltarem a esses cuidados. Apesar disso ser motivado por razões 

econômicas e sociais, o ponto que mais sensibilizou as mulheres era o da felicidade e igualdade 

ao assumirem as tarefas domésticas: “sedes boas mães, e sereis felizes e respeitadas. Tornais- 

vos indispensáveis na família, e obtereis o direito de cidadania” (Badinter, 1985, p. 147). Assim, 

assumir a tarefa familiar era ganhar importância na sociedade. 

No final do século XVIII, a autora destaca mudanças na imagem da mãe, seu papel e 

importância em decorrência de uma revolução de mentalidades. A partir de 1760, surgem 

orientações sobre como deve ser a relação mãe-filho, tendo a mãe que cuidar pessoalmente dos 

filhos e amamentá-los; a mulher deve obrigatoriamente ser mãe frente a qualquer outro papel e 

a naturalização de um amor espontâneo da mãe pelo filho, mais tarde ficando conhecido como 

“instinto materno”. O amor materno não é novidade, já existia e era reconhecido antes, “mas o 

que é novo, em relação aos dois séculos precedentes, é a exaltação do amor materno como um 

valor ao mesmo tempo natural e social, favorável à espécie e à sociedade” (Badinter, 1985, p. 

146/147). Assim, o que há de novo é a associação entre “amor” e “materno”, enquanto se 

promove o sentimento do amor e o reconhecimento da mulher enquanto mãe, ou seja, o foco 

fica na mãe e há o obscurecimento do pai. Afinal, as atitudes masculinas em relação aos filhos 

muitas vezes não chocam tanto, uma vez que pouco se investiu em edificar sentimento de amor 

paterno como lei universal da natureza. Em contrapartida, “se estavam todos de acordo em 

santificar a mãe admirável, estavam também em fustigar a que fracassava em sua missão 

sagrada” (Badinter, 1985, p. 272). 
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É importante ressaltar que a autora não defende que o sentimento do amor foi 

“inventado” no século XVIII, tal suposição, como ela indica, seria fruto de uma leitura 

apressada de seu trabalho. Na verdade, seu ponto central é como a sociedade pode valorizar ou 

desvalorizar um sentimento a ponto de enaltecê-lo ou extinguí-lo, tendo como objeto de sua 

análise o amor materno. Para nossa pesquisa, o que vem a nos interessar é abordar como a 

questão da maternidade está presente em nosso horizonte histórico, considerando que é junto 

com essas orientações sedimentadas no mundo que as mulheres vão constituindo seus modos 

de ser mãe. 

 

3.2. A mãe ideal e a maternidade possível 

 

A indeterminação originária do ser-aí lhe traz uma fragilidade ontológica a qual busca 

reparar na aparente estabilidade do mundo, de modo que assume diferentes identidades e a elas 

pode se cristalizar. Tal movimento se dá a partir do próprio existir no qual o ser-aí constitui 

suas identidades a partir das orientações do mundo. O aprisionamento em categorias 

identitárias, como a do feminino, ofusca o caráter de poder ser e restringe a abertura a novos 

modos possíveis de ser. Assim, na maioria das vezes, desde o nascimento, o ser-aí demonstra 

tendência de acompanhar a cadência do mundo, de naturalizar e corresponder às orientações 

historicamente sedimentas como verdades absolutas (Feijoo, 2015). 

Dessa forma, ser-aí e mundo são correlatos e, portanto, não podem ser pensados 

separadamente – caráter que Heidegger denominará como ser-no-mundo. As mulheres não 

estão alheias às determinações do mundo e a não correspondência ao ideal de feminino pode 

trazer um importante sofrimento. Coloca-se necessário então compreender a idealização do ser 

mãe e as implicações dos desvios desse padrão. Quanto a isso, Forna (1999) traz que o mito da 

maternidade também se forja como o mito da “Mãe Perfeita”, o qual imprime aos modos de ser 
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mãe determinantes de como elas devem se sentir e agir com seus filhos. Nesse sentido, só 

haveria uma maneira aceitável de ser mãe, restando estranheza e hostilidade para aquelas que 

se afastam desse modelo. E o que seria a mãe perfeita de acordo com essa lógica? 

Ela deve ser completamente devotada não só aos filhos, mas a seu papel de mãe. 

Deve ser a mãe que compreende os filhos, que dá amor total e, o que é mais 

importante, que se entrega totalmente. Deve ser capaz de enormes sacrifícios. 

Deve ser fértil e ter instinto maternal, a não ser que seja solteira e/ou pobre, e 

nesse caso será aviltada precisamente por essas condições. Acreditamos que ela 

é a melhor, e a única capaz de cuidar corretamente dos filhos, e que eles exigem 

sua presença contínua e exclusiva. Ela deve incorporar todas as qualidades 

tradicionalmente associadas à feminilidade, tais como acolhimento, ternura e 

intimidade. Queremos que ela seja assim e é assim que tentamos fazê-la. (Forna, 

1999, p. 11). 

Adotando uma perspectiva histórica da maternidade, a imagem sagrada da Virgem 

Maria tem importante influência no conceito de maternidade na cultura Ocidental, articulando- 

se ao mito da mulher perfeita, assim “a representação de mulher mãe cristã, tão amplamente 

difundida pela Igreja Católica ao longo dos séculos se mostra intimamente vinculada a uma 

representação social de sofrimento e paralelamente sublimação” (Vazquez, 2014, p. 105). 

Quando a redução da mortalidade infantil tornou-se interesse do Estado, foram as mulheres que 

receberam essa responsabilidade dentro do ambiente familiar. Engajá-las nessa proposta 

envolveu enobrecer a tarefa da maternidade, legitimando o lugar da mulher como mãe na 

sociedade (Badinter, 1985). A dimensão afetiva, do amor incondicional, agregou-se ao ideal de 

maternidade, não sendo mais vista apenas como um fenômeno biológico. Dessa maneira, as 

mulheres que se desviassem dessas tendências biológicas e sentimentais ligadas à maternidade, 

ou seja, escolhendo não ter filhos ou realizando um aborto, provocam sentimentos de choque e 

revolta ainda nos dias de hoje (Vazquez, 2014). 
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Soma-se a isso, a noção de que as crianças são inocentes e vulneráveis, portanto, 

necessitam de uma atenção diferenciada para se desenvolverem. Para auxiliar as mães a cumprir 

com êxito essa tarefa, o saber médico especializado entra como recurso para orientar as mães, 

exercendo assim uma dinâmica de controle e normatização dos cuidados maternos (Vazquez, 

2014). Ao legitimar determinadas formas de cuidados com os filhos, o discurso médico acaba 

por patologizar qualquer afastamento ou desvio do que se entende que seria a “natureza 

feminina”, ou seja, a boa mãe (Vazquez, 2014). Nesse sentido, a concepção das práticas e do 

valor ligado à maternagem transformaram-se historicamente, tendo o discurso científico 

fundamental importância nesse processo, por legitimar ou não determinadas formas de cuidado 

(Moura & Araújo, 2004). 

No entanto, a naturalização dessa concepção de maternidade torna as crenças do que 

seria a boa mãe como intocáveis, de modo a não contemplar sentimentos ambivalentes e 

desviantes da idealização em torno da maternidade. Em suas vivências, as mulheres, ao não 

conseguirem corresponder à imagem de mãe cultuada socialmente, sentem-se culpadas, como 

“mães desnaturadas”, com importante sofrimento e possível adoecimento (Azevedo & Arrais, 

2005). Quando naturalizamos essa concepção de maternidade, por ser um ideal, também se 

torna impessoal, nela não cabe a singularidade das mulheres, ou seja, não contempla nem 

considera suas histórias de vida. Assim, espera-se que essas mulheres se encaixem nessas 

prescrições e não que possam, legitimamente, se constituir a partir delas. Aqui destaca-se o 

legitimamente, pois é sempre em relação a essas condições do mundo fático que o ser-aí irá 

constituir seu modo de ser, no entanto, nem todos os modos de ser assumidos serão legitimados 

e reconhecidos. 

Quanto a isso, cabe pensar sobre o cuidado, não no sentido coloquial da palavra, mas 

como propõe Heidegger. Para ele, o cuidado não é algo que se tem com o outro, mas que se é, 

ou seja, é constitutivo do ser e diz respeito ao ser-com-outro. Segundo Heidegger (1927/2011), 

o ser-aí pode assumir dois modos fundamentais de cuidado: um em relação aos entes 
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simplesmente dados, que seria a ocupação, que corresponderia à manualidade e 

instrumentalidade com as coisas. O outro modo se refere aos entes que possuem o modo de ser 

do ser-aí, denominado como preocupação. Quanto a esse segundo, destaca ainda três modos de 

preocupação: deficiência e indiferença, como característicos da convivência cotidiana e 

mediana (1); substitutiva, que retira do outro o “cuidado”, tomando seu lugar nas ocupações, de 

forma que o outro torna-se dependente e dominado (2); e antepositiva, não substitui o outro, mas 

salta-lhe à frente, devolvendo o cuidado ao outro, dessa maneira lida com a existência do outro 

e não lhe toma como uma coisa da qual se ocupa (3). 

Assim podemos perguntar: como a sociedade cuida dessas mulheres? Como apontado 

acima, quando se parte de uma concepção prévia a respeito do outro, não o enxergamos em sua 

singularidade, mas o tomamos enquanto simplesmente dado, como uma representação, o qual 

deve corresponder às orientações dadas no mundo. Ao estarmos imersos nas prescrições 

normativas, o olhar que chega para essas mães é o de como se deve ser (Scarlati, 2015). No 

sentido heideggeriano, essa seria uma forma de cuidado indiferente, presente nas relações 

cotidianas e que fundam as possibilidades de categorizações do ser-aí e de seus modos de ser. 

 

Estes modos, que Heidegger irá designar como modos deficientes e de 

indiferença, são aqueles que constituem as relações com os outros na 

cotidianidade, e se caracterizam pela apreensão do outro enquanto ser 

simplesmente dado, ou seja, a partir de uma positividade do ser, de uma 

identidade, ou ainda, enquanto sujeito fechado em si” (Scarlati, 2015, p. 106). 

 

Essas concepções que delimitam o que seria a “boa mãe” não se restringem apenas às 

relações cotidianas, mas também se fazem presentes no âmbito profissional e, como visto 

anteriormente, são legitimadas por discursos científicos. Em seu trabalho, Morgado (2012) 

analisa pareceres de profissionais em casos de abuso sexual incestuoso da ABRAPIA 
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(Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à Infância e à Adolescência), constatando 

que nesses documentos há uma centralidade da análise do fenômeno em torno do 

comportamento das mães. Em decorrência disso, outros fatores que envolvem essa dinâmica de 

violência doméstica e abuso sexual incestuoso ganham menor destaque e relevância, portanto, 

não são problematizados. Esse posicionamento acaba por reproduzir um discurso sobre a 

culpabilização das mães, ainda mais quando se considera que esses pareceres constituem o 

principal documento para dar seguimento aos casos. Assim, é importante considerar que esses 

documentos se legitimam no lugar de saber profissional e "ao se transformarem na fala dos 

sujeitos envolvidos, não têm possibilitado que as vozes dessas mulheres/mães em sua íntegra 

sejam conhecidas e problematizadas" (Morgado, 2012, p. 159). 

Outro exemplo dessa questão sobre os discursos de que sustentam a centralidade e a 

culpabilização das mães em situação de abuso sexual infantil é apresentada abaixo. O que se 

apresenta é uma questão de concurso, realizado em 2018 para o cargo de psicólogo num órgão 

estadual do Rio Grande do Norte que em suas atribuições inclui a investigação de casos de 

abuso sexual infanto-juvenil. 

 

(AOCP - ITEP-RN/2018) Garota de 15 anos veio sozinha para a avaliação psicológica, 

encaminhada pelo Conselho Tutelar de sua cidade, suspeita de ter sido vítimas de estupro. 

Convive com os genitores e uma irmã. Ao relatar os atos dos quais era vítima por parte do pai, 

a menina, depois de algum tempo e com a continuidade dos atos, foi convidada pela mãe a 

morar com uma tia. O genitor é o provedor do lar. A menina se apresenta com vestimentas 

masculinas, além de manter um comportamento masculino. Não tem namorado. 

 

76. Ainda sobre o caso da questão anterior, nº 75 (refere-se ao texto acima), no que tange ao 

comportamento materno em relação à filha, é possível classificá-la como 
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a) Suporte emocional. 

 

b) Medo. 

c) Ciúmes. 

d) Afastamento. 

e) Negligente. 

 

A resposta correta da questão, destacada em negrito, revela o que se entende como a 

classificação mais apropriada ao comportamento de uma mãe que não denuncia, numa visão 

bastante simplista de uma questão complexa e que aponta a responsabilidade aos cuidados 

oferecidos pela mãe. Este trabalho em nenhum de seus fins se propõe a responder qualquer 

indagação que pretenda qualificar os comportamentos das mães, em especial, àquelas que são 

o público-alvo da pesquisa. Trazer essas considerações serve como amparo para compreender 

as tensões que estão em jogo diante dessas mulheres, que podem ser ainda mais tensionadas em 

decorrência da vitimização dos seus filhos. Ainda mais numa situação que não se configura 

como um acidente, mas que foi uma violência perpetrada por pessoas, em geral, de dentro da 

família ou que foram galgando seu lugar dentro dela e aliciando a criança ou adolescente. 
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4. Método 

4.1. Aspectos metodológicos 

 

A relação entre a questão de pesquisa e o pesquisador tem como atravessamentos a 

inquietude própria do existir e o fascínio diante do “ineditismo da existência”. Frente a isso, ao 

se colocar no lugar de artesão de sentidos, o homem abraça a possibilidade de ser produtor de 

conhecimento e, pela sua condição de ser relacional, o caminho da pesquisa sempre será 

resultado dessa relação singular entre o sujeito e a questão, assumindo está última um lugar 

simbólico de uma bússola do trilhar da pesquisa (Cabral & Morato, 2003). Nesse sentido, as 

afetações da pesquisadora com suas questões despontam em determinados objetivos de 

pesquisa, a partir dos quais o presente estudo consiste em uma pesquisa fenomenológica. 

O método fenomenológico é utilizado em diversas pesquisas qualitativas em psicologia 

e pode ter fundamentos filosóficos amparados em vários autores, como Husserl, Merleau-Ponty 

e Heidegger. No entanto, os autores que utilizam os métodos de pesquisas fenomenológicos, 

raramente se referem a eles no plural, mesmo que se entenda que tal metodologia tem diferenças 

a partir do pensamento filosófico no qual se ampara. Assim, com suas diferentes proposições, 

cada um desses filósofos citados acima vão acabar embasando distintos métodos 

fenomenológicos, apesar de terem em comum a finalidade de buscar o significado da 

experiência (Moreira, 2004). 

Diante dessa conjuntura de possibilidades, a presente pesquisa inspira-se na 

fenomenologia-hermenêutica heideggeriana. Essa escolha se ampara na compreensão de que os 

fenômenos humanos pedem por aproximações metodológicas diferenciadas, que incluam 

também a dimensão existencial das experiências cotidianas no sentido de somar a outras 

construções de conhecimento amparadas em metodologias distintas. É importante ressaltar esse 

último ponto, uma vez que Heidegger não nega outros métodos científicos, como os das ciências
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naturais, mas sim constrói uma crítica à sua utilização irrefletida na compreensão de fenômenos 

humanos, o que “implica uma mudança paradigmática do entendimento do homem, do mundo e 

da relação homem-mundo relativa aos conceituados pela ciência natural moderna” (Cardinalli, 

2015, p. 254). 

Nesse sentido, Heidegger defende que se a ciência moderna se guiar por si mesma, sem 

o exercício da reflexão crítica, acabará levando à autodestruição do homem, tendo em vista a 

busca da certeza em detrimento da essência da verdade (Heidegger, 2001). 

À proporção que hoje em dia o efeito e a utilidade da ciência se ampliam, desaparecem 

cada vez mais a capacidade e a disposição para a reflexão sobre aquilo que acontece na 

ciência visto que ela consegue fazer valer o seu propósito de oferecer e administrar a 

verdade sobre o verdadeiramente real (Heidegger, 2001, p. 121). 

Nesse contraponto com a ciência moderna tradicional, a pesquisa fenomenológica 

abarca também uma perspectiva existencial, apresentando uma proposta que se aproxima de um 

relação de intersubjetividades. Assim, o encontro entre o pesquisador e o participante da 

pesquisa diz de uma abertura ao afetar-se pela experiência do outro, algo que é próprio do existir 

humano. Nesse sentido, empreende-se “uma compreensão de qualidade singular acerca do 

sofrimento humano em situações do cotidiano da existência. Busca conhecer pela 

reflexão/meditação a partir de interrogar o que merece ser interrogado e não por um 

pensamento calculante” (Morato, 2017, p.13). 

Assim, ao rejeitar a ciência moderna em sua pretensão de ser o parâmetro de todas as 

verdades, Heidegger (2001) coloca a necessidade de nos voltarmos ao envolver-se com o que 

nos vem ao encontro, sobre o qual, na verdade, já estamos sempre envolvidos. Segundo o 

filósofo, estar aberto a esse envolver-se faz parte da fenomenologia e nos aproxima do sentido 

original e verdadeiro de método, que seria o “caminho para...”, num caminhar junto à ideia de 
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ser-no-mundo. É a partir da consideração desse envolvimento entre homem e mundo, nesse 

caso entre o pesquisador e a sua questão, que a fenomenologia reconhece a possibilidade da 

construção do conhecimento (Frota, 2010). 

Nesse sentido, a hermenêutica heideggeriana irá tratar da verdade como aletheia, 

palavra que vem do grego e significa “desvelamento, desocultamento”, de modo que se busca 

a compreensão dos fenômenos em detrimento de uma validação em torno de sua veracidade 

(Frota, 2010). À vista disso, volta-se para o fenômeno com “estranhamento (interrogação) que 

ele provoca, para que desse momento/situação entre fenômeno e pesquisador brote uma 

possibilidade de revelação como questão” (Cabral & Morato, 2013, p. 180, grifo das autoras). 

Apesar da hermenêutica heideggeriana não ter sido proposta pensando no âmbito da 

pesquisa, há um reconhecido esforço de se realizar pesquisas inspiradas no pensamento de 

Heidegger, como apresentado no livro de Dutra e Maux (2017), o qual retrata o percurso de 

pesquisas inspiradas nessa perspectiva desde 2002 e o amadurecimento que foi sendo 

desenvolvido ao longo desses anos. Esse exercício não se refere a uma aplicação da teoria à 

pesquisa ou à clínica, mas de uma busca por uma prática reflexiva pautada em pressupostos 

ontológicos, e não metafísicos. Nesse sentido, não há a pretensão de sistematizar um método, 

mas sim de promover um diálogo com o pensamento heideggeriano, buscando uma nova forma 

de olhar para os fenômenos da existência (Rebouças, 2015). 

Assim, esta uma pesquisa inspira-se no pensamento de Heidegger, tendo em vista o 

objetivo de compreender a experiência de ser mãe de crianças vítimas de abuso sexual. 

Assumimos as entrevistas narrativas como caminho para nos aproximarmos dos sentidos dessas 

experiências, aqui entendidas como referentes ao mundo vivido e ao momento existencial no 

qual as participantes se encontram no momento em que constroem suas narrativas. A pesquisa 
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fenomenológica propõe um caminho em direção à experiência, enfatizando a dimensão 

existencial do vivido e os significados vivenciados no estar-no-mundo (Dutra, 2002). 

Diante disso, é por meio da narrativa que trazemos a possibilidade de deixar vir à tona 

os sentidos das experiências, a partir da ação de contá-la. Pensando nisso, esse modo de fazer 

pesquisa está afinado com uma ação clínica, por possibilitar a elaboração da experiência, que 

seria a abertura ao que se apresenta, permeado pelas afetações inerentes a esse processo. Assim 

sendo, torna-se possível o compreender da vida, o apropriar-se de seu lugar no mundo, ou seja, 

as narrativas permitem haver uma elaboração da experiência (Morato, 2017). Inclusive, 

algumas pesquisas mostram que as mães percebem o momento da entrevista como um espaço 

em que puderam elaborar sua própria experiência, evidenciando certo caráter terapêutico nessa 

oportunidade (Lima & Alberto, 2016). 

Ao se voltar para a experiência, essa perspectiva metodológica apresenta uma oposição 

ao pensamento metafísico, no qual a construção do conhecimento só pode ser considerada 

válida e fidedigna quando apresenta conceitos logicamente elaborados por meio de um 

distanciamento entre o pesquisador e seu objeto de estudo (Frota, 2010). Demarcando ainda 

mais essas diferenças, compreendemos que as narrativas não são simplesmente coletadas, mas 

que o pesquisador também participa de sua construção. Nesse sentido, segundo Heidegger, 

ouvir não é um ato passivo, mas também é uma disposição, um estar presente junto com o outro. 

Assim, ouvir é um ato que envolve um corporar, quando dizemos “sou todo ouvidos”, trazemos 

esse corporar para o diálogo. Em suas palavras, “não estou só ouvindo, mas também falando, 

co-executando a conversa” (Heidegger, 2001, p. 123) 

Ainda seguindo essa linha de pensamento, Heidegger (2001) fala sobre a questão da 

corporeidade junto à objetividade do conhecimento, trazendo a ideia do corporar do corpo como 

co-determinante de todo o ser-no-mundo do homem. Só podemos admitir isso a partir da 

superação da dicotomia sujeito-objeto e da compreensão que o ser-no-mundo é traço 
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fundamental do ser-aí. Dessa forma, “o conhecimento teórico científico como tal, é um modo 

fundamentado do ser-no-mundo, fundamentado no ter corporal” (Heidegger, 2001, p. 121). 

Esse posicionamento difere de como acontece na ciência moderna, na qual o homem assume 

uma postura de sujeito determinante frente ao qual todo objeto se torna pesquisável, uma vez 

que se reconhece a inseparabilidade entre homem e mundo, nesse caso entre o pesquisador e 

sua questão de pesquisa. 

Nesse sentido, a proposta de realizar entrevistas narrativas se alinha com o 

posicionamento metodológico da pesquisa, buscando promover um espaço de fala sem 

desconsiderar as implicações da pesquisadora na própria construção da narrativa. Retomando 

que o sentido originário de método como “caminho para...” enfatiza o próprio caminhar em 

detrimento à uma destinação ou possíveis metas a serem alcançadas. Nesse sentido, a medida 

em que há a aproximação com a questão de pesquisa, o caminho pode ser reorientado pelas 

afetações do pesquisador (Cabral & Morato, 2003). Desse modo, junto com a entrevistas, todo 

o percurso de pesquisa é atravessado pelas afetações e impressões das pesquisadoras, não 

apenas durante as entrevistas, mas em toda a construção do projeto, desde seu nascimento. 

Esse posicionamento afasta-se de qualquer noção de neutralidade científica. Ao 

contrário, nessa perspectiva, pesquisar significa construir um olhar sobre algo sem 

desconsiderar as implicações do próprio pesquisador. É importante destacar que isso não ignora 

a necessidade de esclarecer e busca a relevância social e pública da pesquisa, afinal, as 

produções humanas são singulares e plurais, uma vez que um trabalho autoral não se exime de 

sua condição existencial de ser-no-mundo (Cabral & Morato, 2013). 
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4.2. O círculo hermenêutico e a construção da análise das narrativas 

 

Temos em vista o posicionamento elaborado acima acerca das implicações do 

pesquisador com sua temática de estudo, legitimando-as como possibilidade mais originária na 

construção de conhecimento. Essa postura também se faz presente na elaboração do texto 

interpretativo sobre as narrativas, o qual se inspira no que Heidegger propõe como circularidade 

compreensiva. Quanto a isso, primeiramente é oportuno retomar o caráter de ser-no-mundo, 

sobre o qual o ser-aí aparece enquanto abertura ao desvelamento de sentido de tudo que lhe vem 

ao encontro (Santos & Sá, 2013). Sobre essa abertura, Heidegger (1927/2011) nomeou-a como 

compreensão, tomando-a como um existencial, uma estrutura existencial sempre afinada pelo 

humor. 

O que se compreende não diz respeito a uma coisa, mas ao ser como existir, ou seja, é 

no compreender que existencialmente mora o modo de ser do ser-aí enquanto poder-ser. Nesse 

sentido, o ser-aí “não é algo simplesmente dado que ainda possui de quebra a possibilidade de 

poder alguma coisa” (Heidegger, 1927/2011, p. 203), uma vez que a possibilidade não é uma 

propriedade do ser-aí, mas o que ele é existencialmente. A partir disso, Heidegger traz que a 

compreensão como pode-ser torna possível haver abertura, de modo que o compreender conduz 

às possibilidades. 

Nessa perspectiva, para Heidegger é um engano pensar que primeiro há uma experiência 

de algo simplesmente dado para posteriormente apreendê-lo em um significado, como “algo”. 

Em suas palavras, a interpretação: 

Não lança, por assim dizer, um ‘significado’ sobre a nudez de algo simplesmente dado, 

nem cola sobre ele um valor. O que acontece é que, no que vem ao encontro dentro do 

mundo como tal, o compreender de mundo já abriu uma conjuntura que a interpretação 

expõe (Heidegger, 1927/2011, p.211). 
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Dessa forma, o sentido não é um “dado” a ser descoberto pelo pesquisador – tanto que 

se dispensa a expressão “análise de dados” –, o sentido é a própria possibilidade de 

compreensão, é o que se “sustenta na compreensibilidade de alguma coisa” (Heidegger, 

1927/2011, p. 212). O sentido se sustenta nas estruturas compreensivas do círculo 

hermenêutico, que Heidegger denomina como: posição prévia, visão prévia e concepção prévia. 

A seguir falaremos dessas estruturas como apresentadas na obra Ser e Tempo (1927), 

lembrando que não foram originalmente pensadas para o âmbito de pesquisa. No entanto, 

reconhecendo o esforço de tornar possível essa articulação, também serão apontadas 

exemplificações dentro do contexto de pesquisa, inspiradas no trabalho de Santos (2018), o qual 

dispõe de similar percurso metodológico. Com isso posto, na posição prévia, a interpretação se 

dá compreensivamente a partir de uma totalidade conjuntural já compreendida. Mesmo que de 

maneira velada, o que é compreendido será desvelado a partir de uma visão que traz alguns 

parâmetros “na perspectiva do qual o compreendido há de ser interpretado” (Heidegger, 

1927/2011, p 211). O que corresponderia às noções mais gerais inicialmente pensadas pela 

pesquisadora em seu horizonte histórico enquanto uma afetação que chama para um debruçar- 

se sobre tais questões: na complexidade do fenômeno do abuso sexual, como se compreende as 

mães? 

Por sua vez, a interpretação se funda numa visão prévia, como um recorte da posição 

prévia, como uma determinada possibilidade de interpretação a qual torna-se um conceito. Na 

pesquisa, esse recorte seriam as questões de pesquisa, não se trata apenas de indagar sobre as 

mães, mas pensá-las enquanto mulheres-mães situadas em determinado horizonte histórico a 

lhes impor e exigir determinados modo de ser mãe mais legítimos, que diante da vitimização 

dos filhos acabam por qualificá-las como falhas, negligentes, condescendentes.  

Essa conceituação mencionada na visão prévia pode partir de “conceitos pertencentes 

ao ente a ser interpretado a partir dele mesmo, ou então forçar conceitos contra os quais o ente 
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pode resistir em seu modo de ser” (Heidegger, 1927/2011, p. 211). Assim, a interpretação se 

funda numa concepção prévia, que sempre está definida, mesmo que seja provisoriamente ou 

permanente. No contexto da pesquisa, a concepção prévia seria a articulação entre a posição 

prévia e a visão prévia juntamente com o que surgiu a partir do encontro da pesquisadora com 

o contato com o campo de pesquisa e com as colaboradoras. 

Novamente aqui se ressalta o reconhecimento das afetações da pesquisadora, afastando 

profundamente da noção de neutralidade científica, afinal, como indaga Cabral e Morato 

(2003): como seria possível remover o humano do processo de construção do conhecimento? 

Assim, dispondo-se a pensar a partir dessa perspectiva, como excluir o pesquisador, que fornece 

voz e corpo à pesquisa, do processo interpretativo? Nesse sentido, para Heidegger, “a 

interpretação de algo como algo funda-se, essencialmente numa posição prévia, visão prévia e 

concepção prévia” (Heidegger, 1927/2011, p. 211). Ademais, considerando o ser-aí enquanto 

ser-no-mundo, essa interpretação nunca estará isenta de pressuposições. 

Essa circularidade compreensiva pode remeter a um movimento vicioso e de repetição, 

embora, para Heidegger, “ver nesse círculo um vício, buscar caminhos para evitá-lo e também 

‘senti-lo’ apenas como imperfeição inevitável, significa um mal-entendido de princípio acerca 

do que é compreender” (Heidegger, 1927/2011, p. 214). Quanto a isso, o círculo não deve ser 

entendido como um cerco no qual se dá qualquer conhecimento, de modo a se evitar entrar nele 

para produzir um conhecimento independente da visão do observador. 

O círculo não deve ser rebaixado a um vitiosum, mesmo que apenas tolerado. Nele se 

esconde a possibilidade positiva do conhecimento mais originário que, decerto só pode 

ser apreendido de modo autêntico se a interpretação tiver compreendido que sua 

primeira, única e última tarefa é de não se deixar guiar, na posição prévia, visão prévia 

e concepção prévia, por conceitos populares e inspirações. (Heidegger, 1927, p. 214). 

Dessa maneira, a produção de um trabalho científico com inspirações no pensamento 
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heideggeriano reconhece e privilegia o imbricamento entre homem e mundo, garantindo o tema 

científico a partir das coisas elas mesmas. O movimento circular diz respeito à provisoriedade 

do processo investigativo, assim como um caráter de inesgotável, uma vez que estamos sempre 

em contato com as estruturas prévias compreensivas (Azevedo, 2013). Nesse sentido, a 

elaboração do texto interpretativo traz as afetações da pesquisadora com as questões de pesquisa 

e seu desenvolvimento a partir do encontro com a literatura bibliográfica e com as narrativas 

das participantes, que embora se encerrem ao fim do texto, não irão se esgotar. No próprio 

processo dessa construção, as afetações e reverberações que se faziam presentes ganhavam 

novos tons a cada “reencontro” em diferentes etapas: no momento da entrevista, na transcrição 

e nas leituras subsequentes. Além das novas reflexões que surgem a partir do constante retorno 

às produções acadêmicas revisadas durante a realização da pesquisa. 

 

4.3. Procedimentos metodológicos 

4.3.1. Locais de Pesquisa 

 

Inicialmente, as colaboradoras dessa pesquisa foram procuradas no CEDECA Casa 

Renascer (Centro dos Direitos da Criança e do Adolescente), entidade sem fins lucrativos que 

tem como objetivo garantir a proteção jurídico-social em situações de violência sexual contra 

crianças e adolescentes, prestando atendimento sociopsicoeducativo e defesa jurídico-social. 

Além disso, a instituição promove grupos de apoio não só com as crianças e/ou adolescentes 

vítimas de abuso sexual, mas também com as mães. 

A inserção no campo de pesquisa foi realizada inicialmente por contato com o psicólogo 

da instituição, por meio de quem foi possível agendar um encontro com toda a equipe para que 

a proposta de pesquisa pudesse ser apresentada. Nessa ocasião, a equipe se mostrou interessada 

em contribuir com a pesquisa, demonstrando boa receptividade e disponibilidade em colaborar. 
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Dessa forma, iniciamos os procedimentos burocráticos para respeitar as diretrizes da Resolução 

196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde do Governo Federal do Brasil. 

Além dos aspectos éticos formais, com a aprovação no Comitê de Ética da UFRN, cujo 

processo gerou o número CAAE: 83251317.1.0000.5537, a realização desta pesquisa pauta-se 

no respeito e cuidado às colaboradas das pesquisas, no sentido de não tomá-las apenas como 

sujeitos de pesquisa, mas como alguém disposto a contribuir para o estudo compartilhando uma 

experiência pessoal e íntima. Dessa maneira, compreende-se que o assunto a ser abordado nas 

entrevistas pode vir a mobilizar as participantes, de modo que a pesquisadora se colocou 

disponível para realizar atendimentos psicológicos que se fizerem necessários após a entrevista. 

Em decorrência disso, busca-se tornar a experiência da entrevista o mais confortável possível, 

de modo que os encontros serão realizados na instituição em que as participantes estão em 

acompanhamento, ou seja, em um ambiente familiar e seguro para elas. 

Na época da pesquisa, estavam em acompanhamento no CEDECA três mães que 

potencialmente poderiam participar da pesquisa, no entanto apenas com uma delas foi possível 

realizar uma entrevista válida para a pesquisa. Com isso, a pesquisa foi divulgada entre colegas 

de profissão que trabalhavam em outras instituições que também acolhem esse público. 

Persistindo a dificuldade em encontrar outras mulheres para participar e o consequente 

estiramento do cronograma, optou-se por entrar em contato com duas outras mães que foram 

atendidas pela pesquisadora em anos anteriores no contexto de atendimento clínico. Por serem 

mulheres que estiveram em acompanhamento profissional durante o período em que os abusos 

de seus filhos foram descobertos e levando em conta o vínculo que havia com a pesquisadora, 

considerou-se esses fatores como atenuantes dos riscos em participar da entrevista. Essa questão 

é importante, por considerar que falar sobre sua experiência pode trazer algum desconforto, um 

dos motivos pelos quais inicialmente a proposta era de entrevistas mulheres que estavam em 

presente acompanhamento profissional como forma auxiliar de apoio a algum possível 

desdobrando da participação na pesquisa. 
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4.3.2. Seleção das Participantes 

 

Os critérios de inclusão para as participaram foram: ser mãe de uma criança ou 

adolescente que sofreu abuso sexual e aceitar livremente participar das entrevistas. Ademais, 

não houve restrição quanto à idade das mães ou tipo de abuso sexual, intrafamiliar ou 

extrafamiliar, que seus filhos vivenciaram. 

Quanto as participantes que vieram por meio do CEDECA, elas foram indicadas pelos 

profissionais da instituição, portanto eram famílias que estavam em presente acompanhamento 

institucional durante a realização da pesquisa. As entrevistas aconteceram enquanto as mães 

aguardavam os atendimentos psicológico dos (as) filhos (as) numa sala reservada. A abordagem 

às participantes contou com a mediação do psicólogo da instituição para a apresentação da 

pesquisadora, levando em conta como, por exemplo, elas se referem ao abuso, se o nomeiam 

dessa forma. Primeiramente, a pesquisadora se apresentou pessoalmente para as possíveis 

participantes indicadas para então realizar o convite para a pesquisa. Além disso, somente 

participaram as mulheres que desejaram contribuir para a pesquisa, podendo interromper a 

entrevista a qualquer momento ou mesmo desistir de participar. 

 

4.3.3. Instrumentos de Pesquisa 

 

Como brevemente apontado anteriormente, a entrevista narrativa foi escolhida como 

instrumento de pesquisa, uma vez que desvela a experiência, construindo e reconstruindo-a, na 

medida em que acontece, por meio da linguagem (Dutra, 2002). Desse modo, a narrativa 

organiza a experiência e possibilita a articulação de seus sentidos, uma vez que os sentidos 

aparecem quando falados, “portanto, não são inócuas, nem meros receptáculos de memórias, 

mas são a manifestação e a concreção de nosso ser, de quem fomos, de quem somos, de quem 
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podemos e devemos vir a ser” (Critelli, 2016, p. 126). 

Na elaboração das narrativas, o pesquisador não está isento dessa construção, uma vez 

que não só coloca suas afetações, mas também se faz co-participante dela. É nesse sentido que, 

“a narrativa contempla a experiência contada pelo narrador e ouvida pelo outro, o ouvinte. Este, 

por sua vez, ao contar aquilo que ouviu, transforma-se ele mesmo em narrador, por já ter 

amalgamado à sua experiência a história ouvida” (Dutra, 2002, p. 373). Logo, o pesquisador 

torna-se narrador e o que narra é a sua experiência, a partir do encontro com a narrativa do 

outro. É nesse sentido que os capítulos seguintes serão escritos em primeira pessoa. Assim, 

diferente de uma pesquisa científica tradicional, o fazer pesquisa proposto aqui não compreende 

o pesquisador como alguém que está fora, que observa, analisa e interpreta, mas que está junto 

ao outro, afetando-se por sua experiência (Dutra, 2002). 

Por fim, embora pudéssemos realizar as entrevistas em apenas um encontro, propomos 

dois encontros, sendo esse segundo momento com a finalidade de resguardar qualquer 

desconforto que as participantes possam ter sentido em decorrência do conteúdo da entrevista. 

Essa escolha foi ratificada quando percebemos a mobilização do contato com as duas primeiras 

mulheres que receberam o convite em participar. Assim, um segundo encontro era marcado na 

semana seguinte ao primeiro. 
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5. As narrativas 

5.1. Conhecendo as mães 

 

Seguindo o planejamento inicial de realizar as entrevistas no CEDECA, entre as famílias 

atendidas haviam três mães que poderiam ser indicadas para participar. Primeiramente, o 

psicólogo conversou com elas sobre as entrevistas, explicando o contexto da pesquisa e 

perguntando se elas aceitariam me conhece. Até conhecer a primeira mãe, passaram-se 

semanas, devido as faltas e as desmarcações dos atendimentos. Com o passar desse tempo e 

estando o cronograma já em atraso, comecei a levantar uma lista de outras estratégias para 

encontrar outras mães, até que o primeiro encontro se fez. 

A primeira mãe que conheci, era uma mulher descrita como arredia, que embora tenha 

concordado em me conhecer, fui avisada de que ela poderia mudar de ideia. Foi o que 

aconteceu. A conversa inicial com ela teve o objetivo de fazer o convite para participar da 

pesquisa, mas antes que eu pudesse falar o que era a pesquisa, ela falou que não queria lembrar 

daquele assunto. Entendi que aquilo seria um não, mas fui ouvindo-a sobre isso. Embora tivesse 

sido bem explícita em não querer relembrar a história, foi me falando muito do que sentia. 

Enquanto conversava comigo, ficava passando os dedos pelo TCLE calmamente, pareceu 

sentir-se acolhida e talvez mudasse de ideia. Por fim, falou que gostaria de me encontrar na 

outra semana para fazer a entrevista. Um dia antes de nosso encontro, recebo a notícia que ela 

mudou de ideia. 

Com isso, pensei que o convite que eu tinha a oferecer para essas mulheres não era tão 

simples assim. Eu, uma estranha, estava ali pedindo para que elas compartilhassem uma das 

experiências possivelmente mais traumáticas de suas vidas. Falar é reviver, de modo que 

construir com elas a narrativa de suas histórias, era experienciar aquilo de novo, mesmo de um 

outro lugar, ainda assim, é revisitar dores, medos e inseguranças. 
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A segunda mãe que conheci, aceitou prontamente conversar comigo. Dois de seus filhos 

sofreram abuso sexual, primeira sua filha por um traficante da comunidade e depois seu filho 

por colegas mais velhos na escola. No dia da entrevista, ela soube que sua filha voltou para o 

tráfico, de modo que estava sensível e chorou bastante. Além disso, ela trouxe um discurso 

confunso, narrando histórias que não haviam acontecido, misturando as vivências dos filhos e 

os autores dos abusos. Devido à esse comprometimento, escolhemos não utilizar sua entrevista 

na pesquisa, embora esteja em mim a experiência com a emoção e os afetos dessa mulher. Como 

ficou bastante mobilizada nesse primeiro momento, mesmo decidindo não utilizar sua 

entrevista, tentei encontrá-la novamente, como disse que faria, porém devidos às faltas aos 

atendimentos, não consegui conversar com ela. 

Por fim, a última mãe, das três indicadas no CEDECA, foi também a primeira entrevista 

válida para a pesquisa, a que vamos primeiramente será apresentar a seguir. Para as outras duas 

entrevistas, entrei em contato com mulheres que atendi durante a graduação como atividade de 

um projeto de extensão e de estágio. Ademais, reforço que as descrições a seguir conservam as 

circunstâncias e fatos em torno dos acontecimentos narrados, porém todos os nomes utilizados 

são fictícios, com a finalidade de resguardar a identidade de nossas colaboradoras e de suas 

famílias. 
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5.2. É preciso coragem, Cláudia 

 

A primeira entrevista realizada foi com Cláudia, 43 anos, casada, mora com esposo e 

dois filhos, sendo um menino e uma menina. No ano passado, Cláudia descobriu que sua filha, 

Isabel, estava sendo abusada por uma professora da escola, que durante meses vinha se 

aproximando da filha, oferecendo aulas particulares gratuitas após o horário normal da aula e, 

mais tarde, ajudando a aluna a organizar uma gincana que aconteceria na escola. Inicialmente, 

a relação com a professora não chamava a atenção para além de ser uma docente de quem a 

filha gostava, assim como várias outras alunas, pois a professora era popular entre as meninas. 

O encontro aconteceu no CEDECA durante o horário de atendimento de sua filha com 

o psicólogo, enquanto Cláudia esperaria a filha na recepção, foi conversar comigo em uma sala 

reservada. Após as apresentações iniciais, quando comecei a explicar a pesquisa, Cláudia me 

interrompeu: “esse nome, não gosto desse nome”. 

Esse foi o disparador. Até então, no processo de construção da pesquisa, a utilização de 

uma questão disparadora na entrevista era algo que provocava alguns questionamentos. 

Primeiramente, quanto à própria escolha da questão disparadora, considerei diferentes formatos 

para ela, mas por se tratar de experiências possivelmente traumáticas na vida dessas mulheres, 

pensei que elas seriam as mais indicadas em dizer por onde deveríamos começar. Outro ponto 

seria acerca da necessidade de utilizar tal questão, levando em consideração a compreensão de 

que, enquanto ser-aí, estamos sempre afinados a uma disposição afetiva. O que ontologicamente 

Heidegger denomina como disposição afetiva é o que cotidianamente chamamos de humor, em 

relação ao qual já estamos sempre afinados e sintonizados, mesmo a falta de humor ou o mau- 

humor não seriam um nada, pois a disposição afetiva constitui um existencial, estrutura 

fundamental constitutiva do ser-aí (Heidegger, 1927/2011). Esse fenômeno se relaciona com a 

abertura de sentido do ser-aí, pois possibilita “a articulação da existência com a abertura de seu 
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campo existencial na totalidade” (Casanova, 2018, p. 284). Logo, embora seja uma entrevista 

aberta, não é aberta a qualquer tema, mas está situada no contexto de um convite a participar de 

uma pesquisa cujo tema é o abuso sexual sofrido por seus filhos, o que já circunscreve suas 

afetações, como por exemplo a expressão “abuso sexual”. Nesse sentido, o que está em jogo 

para esse encontro já foi posto, de modo que é possível pensar o próprio convite em participar 

como um disparador. 

Naturalmente, no encontro com todas as mães, inclusive as que não participaram 

efetivamente da pesquisa, a questão disparadora de fato não se fez necessária, pois ao anunciar 

a pesquisa, elas próprias já indicavam o caminho por onde poderíamos iniciar. Quando algo 

aparece, já aparece em um horizonte de sentido: o que significava essa expressão para Cláudia? 

O que lhe parecia tão pesado a ponto de interromper minha fala? Foi a partir desse incômodo 

que começamos. 

“Eu acho, porque assim, eu achava que abuso sexual era... tipo estupro, ou alguma 

coisa assim, então quando diz esse nome, eu não acho legal. Eu acho que é pesado, entendeu? 

Porque quem ouve ele, pensa que é coisa grave assim, que foi, como eu posso dizer... um 

estupro mesmo”. 

O entendimento do que seja abuso sexual tem influência em como as mães projetam a 

dimensão e a gravidade do que aconteceu aos seus filhos, podendo abordar com naturalidade 

interações que não envolvam o intercurso genital em si, mas apenas comportamentos de 

exibicionismo, vouyerismo e toque (De Antoni, Yunes, Habigzang & Koller, 2011). Por 

exemplo, quando não há ocorrência de estupro, as mães acreditam que haveria maior 

possibilidade de lidar positivamente com a experiência do abuso (Carvalho, Braga, Galvão & 

Cardoso, 2010). Algumas autoras relacionam isso à dimensão cultural da questão de gênero, 

em que há a valorização da virgindade e consequente preocupação das mães com a perda da 

virgindade das filhas (Lima & Alberto, 2015). 
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Seria possível pensar que a preocupação em saber se houve intercurso genital, encobriria 

a gravidade ou obscureceria outras formas de abuso? Cláudia entendia que abuso sexual 

significava estupro e, embora sua filha não tenha sofrido esse tipo de violência, isso não lhe 

trouxe menos revolta ou dor. Quando, orientada pelos profissionais do CEDECA, descobriu 

que abuso sexual envolvia outras práticas, não exclusivamente com penetração, isso trouxe um 

nome ao que aconteceu com sua filha, um nome que carrega um peso. Agora ela sabia que sua 

filha tinha sofrido um abuso sexual. A questão para ela não foi então excluir o abuso sexual 

pela preservação da virgindade da filha, mas de incluir a experiência da filha como um abuso 

sexual. 

Algumas semanas antes de descobrir o que estava acontecendo com a filha, Cláudia 

tinha assistido a uma palestra do CEDECA sobre abuso sexual na Casa Durval Paiva, instituição 

onde seu outro filho era acompanhado por causa de um câncer. Ela ouviu com interesse porque 

já trabalhou como cuidadora em Casa de Acolhimento e lidou com crianças que tiveram 

experiência de abuso sexual. No entanto, nunca imaginou que precisaria do serviço que estava 

conhecendo naquele momento, muito menos que a questão do abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, que por vezes ela encontrava no trabalho, seria também vivenciada dentro de sua 

família. Nesse sentido, o sentimento mais marcante para ela foi a revolta e, na falta de outra 

palavra que pudesse dar conta do que sentia, repetia constantemente: “eu fico revoltada, 

revoltada”. 

Segundo Heidegger (1927/2011), o ser-aí assume um modo de ser impróprio na vida 

cotidiana, o que significa dizer que se vê envolto em uma compreensão de mundo e de si mesmo 

enquanto simplesmente dado, encobrindo seu próprio caráter de poder ser e sua indeterminação 

originária. Assim, os modos de ser de cada um são apropriados como propriedades que definem 

e categorizam o ser-aí de determinadas formas. Nesse sentido, há uma naturalização do que se 

é e a isso se atribui tanto uma identidade quanto expectativas em assumir determinadas atitudes 
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e comportamentos, o que por sua vez pode garantir uma sensação de aparente estabilidade e 

segurança. 

Diante do impensável, do que foge aos preconceitos sedimentados e naturalizados em 

sua vida cotidiana, Cláudia explica que sua filha não é uma menina de rua, ela não anda sozinha, 

só vai para a escola e para a Igreja, quando sai desse roteiro, está sempre acompanhada. Como 

isso poderia ter lhe acontecido? O que parece implícito em sua fala é que meninas envolvidas 

em situações como essa são diferentes de sua filha, estão em outra categoria, da qual sua filha 

não comunga, afinal seu comportamento e o cuidado que recebe de sua família a definiriam de 

outra forma. 

Quando uma adversidade acomete o ser-aí, comumente pergunta-se “por que eu?”. Se 

pensássemos essa questão de maneira diferente, como: “por que não eu?”. Talvez estivéssemos 

mais próximos de nossa condição existencial de estar lançado num mundo que nos é inóspito, 

por não nos oferecer qualquer garantia de segurança ou estabilidade, além das que nós mesmos 

construímos e nos agarramos enquanto sendo simplesmente dadas. Em verdade, a única 

condição que nos impossibilitaria viver qualquer cenário indesejável é a finitude, visto que a 

impossibilidade de qualquer possibilidade só se dá com a morte. 

Então, diante do que aconteceu à sua filha, Cláudia perde sua segurança no mundo, 

agora nada nem ninguém lhe parece confiável, nem a instituição escola, nem as pessoas em 

seus papéis de educadores. Para que eu pudesse entender, ela quis me contar como a história 

começou. Como apontado anteriormente, sua filha tinha uma proximidade com a professora, 

com quem tinha aulas extras e também ajudava na organização da gincana, junto com outras 

alunas. Na preparação dessa gincana na escola, Isabel teve muitas atividades extras com a 

professora, inclusive uma ida ao Alecrim, autorizada pela mãe, em que a professora deixou 

Isabel em casa. Nesse dia surgiu a primeira desconfiança, que veio a partir do esposo de Cláudia, 

pois quando a professora veio deixar Isabel, entrou na casa. O pai notou que ela “olhava a 
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menina da cabeça até os pés, com outro olhar”. Esse outro olhar para ele significava que a 

professora estava “a fim” de sua filha. 

Em outro dia que Isabel ficou até mais tarde na escola, a professora novamente foi deixá- 

la em casa e entrou “como se já fosse conhecida”, indo para o quarto da filha. Esse foi o dia em 

que Cláudia viu a professora pessoalmente e ficou observando sob os comentários do marido, 

que dizia “olha aí, observe”. Nessa noite, Cláudia rezou pedindo a Deus que lhe ajudasse a 

enxergar o que estava acontecendo, a desvendar a estranheza das cenas que seguiam em sua 

família. 

“Sendo que de noite, eu fui orar. A gente que é crente, ora. Eu fui orar, pedir a Deus, 

se tivesse alguma coisa, que ele me revelasse, que Ele me dissesse de qualquer forma porque 

minha filha era do Senhor, era promessa de Deus”. 

A resposta a tais indagações viria no dia da gincana, que aconteceria no período da tarde 

e haveria uma festa à noite na escola para encerrar o evento. Depois da gincana, a professora 

foi novamente para a casa de Cláudia se arrumar para a festa, que a filha não iria. 

“E eu lá trabalhando, aí quando eu cheguei, meu marido disse assim ‘você não sabe da 

maior, a professora ia saindo de toalha do banheiro, eu ia matar ela aqui mesmo, porque já 

estava cismado dela e um negócio desse que eu vi, eu peguei e mandei ela ir embora’. Aí pronto, 

disse assim ‘Isabel, mande essa mulher embora agora’. Então, a professora pegou as coisinhas 

dela e foi embora. E a menina ficou dentro do quarto, se fazendo que tava dormindo. Porque 

ela não tava ne. Aí quando eu cheguei, meu marido disse isso tudinho a mim, aí eu fiquei meu 

Deus, aí eu já fiquei nervosa ne, dentro do quarto, foi tomar banho”. 

Então, para desvendar o que estava acontecendo, Cláudia decidiu pegar o celular da 

filha. Entrou em seu quarto e Isabel ainda fingia que estava dormindo, porém quando a mãe 

pegou seu celular, ela começa a chorar e relutou para dizer a senha. 

“Aí, ela começou a chorar, ficou louca a menina, ficou desesperada, e eu mais ainda, 
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já tinha passado o dia todo trabalhando ne. Aí, ela pegou e disse a senha, quando ela disse a 

senha, eu não consegui abrir o celular, nervosa e ela atrás de mim. Aí ela disse ‘nesse celular 

tem muitas fotos nua’, aí eu disse ‘é sua, as fotos nua? Que você mandou pra internet ou alguma 

coisa? Se for, você me diga’, aí ela disse ‘não, tem muita foto minha’. Aí, começou a chorar, 

se tremendo no sofá. Aí pronto, meu marido ficou louco ne, ‘eu vou matar aquela professora, 

tem alguma coisa, vou atrás dela’, eu digo ‘não, você vai ficar aí no sofá e eu vou lá no colégio’, 

porque tava tendo a comemoração da gincana”. 

Cláudia não conseguiu ver as fotos porque Isabel ficava atrás dela em todo momento, 

então chamou sua irmã e juntas foram para o colégio falar com a diretora. Quando se 

encontraram disse que gostaria de denunciar a professora, dizendo que ela estava afim de sua 

filha. A diretora chegou a dizer que desconfiava, pois “pra onde essas meninas iam a professora 

tava do lado. Ela era diferente dos outros professores, mas eu não posso dizer nada porque eu 

não tenho provas”. 

Sabendo que as possíveis provas estavam ali em suas mãos, no celular da filha, Cláudia 

destravou com a senha e, finalmente, viu o conteúdo do aparelho. 

“Aí quando eu abri o celular da menina, tinha quase cinquenta fotos dessa mulher, 

dessa professora nua. A professora mostrando dinheiro, com notas, eu não sei qual foi o sentido 

dela, com um leque de dinheiro. A professora se masturbando, a professora com o peito de 

fora, com a vagina, toda imundice do mundo, essa mulher mandava pra minha filha. Eu fiquei 

louca, comecei a me tremer, porque, no entanto, eu não tinha visto as fotos ainda, eu achava 

que era da minha menina, as fotos ne. Aí, eu fiquei louca”. 

Durante essa conversa, a professora liga para o celular de Isabel e Cláudia atendeu, 

calmamente disse que a filha estava dormindo, a professora respondeu que estava com o violão 

dela e que deixaria amanhã em sua casa. Cláudia então, deu um ultimato à diretora, pedindo 

que ela demitisse a professora naquele momento, pois se ela fosse na sua casa amanhã poderia 
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ficar lá mesmo. 

A professora, que estava na escola, na festa que estava acontecendo, foi chamada na sala 

da diretora. Embora tenha negado tudo, com a revelação das fotos não teve como desmentir o 

que tinha acontecido. Cláudia saiu da sala por outra porta e não encontrou a professora, no 

entanto, precisava encará-la. 

“Eu tava louca do outro lado. Quando eu vi ela, aí eu fiquei gelada, fiquei ansiosa, aí 

eu digo ‘Não, vou ter que ir lá, vou ter que ir lá’. Aí eu não me aguentei, minha irmã disse ‘vá’. 

Eu fui lá, passei, aí pronto. Foi daquele jeito, bati bastante nela, na professora, porque se eu 

não batesse, eu acho que eu ia ter um enfarte ali, eu fiquei louca quando eu vi ela, porque ela 

fazer isso, o tanto que eu confiei no colégio. Eu bati nela, na professora, eu disse um monte de 

coisa com ela, disse que não era certo ela ter feito isso, minha filha não vivia saindo, não era 

menina de rua. Se fosse uma menina esperta, uma menina que saísse... ela é mais esperta, mas 

ela não era... era da Igreja pra casa, do colégio pra casa. Quando ia pro shopping, era com 

alguém, pra praia, só ia comigo ou com o pai dela. Nunca foi pra praia, nunca, nem pro 

Alecrim, a menina foi só. E eu tive a confiança de até fazer uma carta, pra ela ir no Alecrim 

com a menina comprar uns tecidos pra fazer essa roupa. E ela fez isso, então, assim, eu fiquei 

péssima, até sem voz, eu fiquei sem voz. Fiquei com depressão”. 

Nessa ocasião, Cláudia extravasou toda a revolta que sentia, ímpeto que voltou a lhe 

acompanhar em momentos que se seguiriam. Novamente aqui aparece a crença de que isso não 

poderia ter acontecido com sua filha, pois seus comportamentos a qualificavam como um outro 

tipo de menina, que não é de rua, que anda acompanhada, que é da Igreja. Essa perspectiva 

reforça o quanto Cláudia se sentiu enganada pela professora, que usava justificativas como aulas 

de reforço e atividades da gincana para ficar mais tempo com sua filha. Ou seja, acreditava que 

Isabel estava segura na escola, junto com uma professora e envolvendo-se em atividades 

escolares. 
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“Na escola, fechadinho. Sendo que era outra coisa. A professora estava indo para outro 

lado, não era... ela não tava ensinando, entendeu? Então, isso ai dá uma revolta, porque tipo, 

você confia no colégio, que tá pagando, nem que não tivesse pagando, porque o colégio é um 

lugar que você confia, as pessoas que trabalham lá ne. Principalmente uma professora, que tá 

na frente, ensinando o que é bom. E ela não tava ensinando o que era bom, ela tava com outras 

intenções. Eu nem sei se ela tava com as outras também, com os outros alunos, porque foi 

abafado ne, no colégio”. [...] “Ela disse que a professora beijou ela, pegou nas parte dela, 

dentro do banheiro”. 

O desvendar das estranhezas do comportamento da professora também descortinou a 

estabilidade de um mundo aparentemente seguro. Cláudia teve várias quebras de confiança: na 

professora, em seu papel de educadora, na escola como ambiente seguro e de formação, e na 

própria filha. Então, ela traz um forte sentimento de desconfiança, além de não confiar em 

ninguém, fica alerta a todo momento. Passou a ter uma vigilância maior com a filha, não só em 

relação aos lugares que ela ia, mas também ao modo se portar, como as roupas ou a maneira de 

sentar. A desconfiança agora é estratégia de defesa, de proteção e precisa de constante 

vigilância, ainda mais porque abuso sexual é “sempre é com quem é conhecido, nunca é com 

desconhecido”. 

Com isso, a perda da confiança também é a perda do mundo como um lugar seguro, 

principalmente porque agora o conhecido traz um potencial de maior perigo. É nos ambientes 

familiares nos quais acontecem a maior parte dos abusos, o que a coloca sempre em uma posição 

de risco, portanto de atenção e tensão. A experiência de viver uma violência traz para perto a 

imprevisibilidade, precariedade e vulnerabilidade, tornando difícil reencontrar o mundo seguro 

e conhecido de antes (Cardinalli, 2018). 

Para enfrentar essas perdas, Cláudia coloca: 
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“Ah, tem que ter força, tem que ter força mesmo, se não tiver, você desaba. Você não 

quer mais trabalhar, você não confia. Dá vontade de pegar a menina, botar ela numa caixinha 

e guardar, você acredita nisso? (ri) Então, dá vontade de pegar ela e botar numa caixa, passar 

uma chave e deixar ela lá, bem guardadinha. Só vai sair, quando eu saio. Dá vontade de voltar 

de novo pra barriga, por isso que é melhor quando tá novinha, porque você cuida ninguém 

pega. Pra onde você vai, você leva”. 

Tento perguntar se em algum momento ela consegue relaxar desse estado de constante 

vigilância, no entanto, a ideia de relaxar lhe parece tão distante, que ela fica calada e me 

responde “como assim?”. O que faz então é reforçar que precisa sempre estar olhando para tudo 

e de não poder cessar essa constante atenção e vigilância. Ela fala como se esse fosse seu estado 

natural e não saber dizer como é não fazer isso. Essa tensão é tão grande, que não conseguia 

dormir logo que tudo aconteceu. 

Assim, não só se perdeu a familiaridade com o mundo, como sentiu sua família 

desmoronar, cada um desmoronando ao seu próprio modo, tanto ela, quanto a filha e o marido. 

Primeiramente, sobre o marido, ela conta que ele passou a beber mais e, por acreditar que ele 

não iria controlar, pois “poderia fazer uma besteira”. Assim, assumia a frente nos 

encaminhamentos necessários, protegendo-o de lidar com tais questões de forma mais prática 

e concreta. 

“Assim, resolver as coisas, no colégio, eu que fui. Ele não viu nenhuma foto do celular 

porque eu não mostrei, entendeu? Porque ele disse que se tivesse visto piorava a mente dele. 

Vê um monte de foto daquela que eu vi, tem que ter coração.” 

Desde o início, o marido foi aquele que percebeu a maneira como a professora falava 

com a filha, foi o observador e o comunicador, porém Cláudia foi a autora das providências a 

serem tomadas, foi ela quem se dirigiu à escola, quem abriu as fotos, quem conversou com a 

delegada e quem acompanha a filha ao psicólogo – momento em que também recebe 
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orientações do advogado sobre o processo e da assistente social. 

Cabe questionar mais uma vez a naturalização da mulher como cuidadora principal dos 

filhos, porque mesmo indo à delegacia acompanhada do marido, quem era chamada para entrar 

era ela. Nem Cláudia, nem o marido, nem a delegada questionavam isso. A mãe era chamada e 

parecia ser suficiente. 

“Não, não, ele ia comigo, mas ele não entrava nas salas, ele era só o apoio. Quando 

chegava na hora de entrar, ele não foi chamado em nenhum momento, quem sempre era 

chamada era eu e ele sempre ficava sentadinho.” 

Como apontado na problematização do lugar da mãe diante da vitimização dos filhos, 

elas acabam ocupando um papel mais central na realização de denúncias, no suporte emocional 

para os filhos, no acompanhamento aos serviços profissionais e na realização das denúncias 

(Santos & Dell’Aglio, 2009, 2013; Lima & Alberto, 2015; Gomes & Neves, 2013). Como 

parecia natural para ela e também na delegacia, que ela fosse a porta voz, a figura a assumir 

esse lugar de falar pelo filha e sobre a filha. Não chamaram o pai, ele podia ficar fora da 

conversa. Pensei que isso pudesse trazer alguma sobrecarga para Cláudia, porém ela não sentia 

sente dessa forma, na verdade, esse é um ponto em que nem questiona, o marido acompanha- 

la já cumpria o necessário e ela não esperava mais disso. O apoio dele era a presença, mas para 

lidar diretamente com o assunto e torna-se familiar dos detalhes eram questões que ela podia 

dar conta sozinha. Pergunto-me se isso tem a ver com o lugar de mãe, que se reflete na dinâmica 

deles enquanto casal, na divisão de papéis: ele acompanha, mas é ela quem fala da filha. 

Apesar de não se sentir sobrecarregada por encabeçar as responsabilidades com o 

processo da filha, ela enfatiza que essa é uma tarefa que requer “coração para aguentar” e que 

seu marido não tem, ele não queria conhecer os detalhes da história. Teria Cláudia essa opção? 

Poderia ela também se abster desse lugar de tomar a frente, de questionar a filha, olhar seu 

celular, ir conversar com a diretora e depois com a delegada? Quando pergunto se ela então 
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teria coração para aguentar, ela tem que ter, ela não se deu outra opção. No entanto, fala de 

como adoece com isso, adoece de desconfiança, adoece por ver abuso sexual em tudo. 

Quanto à filha, Cláudia também tinha preocupações, pois ela começou a ter pesadelos, 

nos quais pessoas tentavam pegar nela, além da perda de confiança na filha com o celular, o 

que a fez ficar vigilante não só com as pessoas ao redor dela e nos lugares que ela estava 

frequentando, mas também com a própria filha. 

“Ela tava tendo muito pesadelo, sempre com pessoas pegando ela, me pegando. [...]Me 

pegando também. Me pegando, pegando nos meus peitos, fazendo um abuso ne. Aí eu já tava 

preocupada, ela ficava chorando. Aí eu comecei a me preocupar mais ainda, porque assim, o 

negócio é com nosso filho, eu fiquei muito preocupada. Será que ela vai se matar? Será que 

ela não vai aguentar essa pressão? Porque realmente, eu fiquei no pé.” 

Cláudia decidiu manter a filha na mesma escola, uma vez que a professora foi demitida 

naquela mesma noite da revelação das fotos, também por acreditar que o problema não era sua 

filha, portanto não era ela quem deveria sair. No entanto, os colegas começaram a questionar a 

ausência da professora e suspeitavam que o motivo de sua demissão envolvia Isabel – um dos 

alunos viu a briga de Cláudia com a professora na noite da festa na escola. Então, houve certa 

hostilidade com a garota, que ouvia os alunos dizerem que fariam um abaixo-assinado para ela 

sair e a professora voltar. Assim, Cláudia ressentia que sua filha não aguentasse a pressão, tanto 

das cobranças em casa, como do afastamento dos amigos na escola. 

“E a minha filha sofreu muito. Ela tá dando a volta agora por cima. Porque ela sofreu 

muito, ela em casa porque a gente não tinha mais confiança, queira ou não, a gente desconfiava 

(celular, com quem estava falando, do que ia fazer). No colégio, as amigas sempre diziam 

piadas. Aí, eu falei assim: ‘não vou te tirar, você quer estudar no colégio...’. Eu até ia tirar ela 

do colégio e tudo, aí depois eu pensei: ‘minha filha, você vai estudar no mesmo colégio, porque 

o problema não era você, foi a professora, porque você estudou muito tempo lá e não aconteceu 
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nada disso’”. 

Ao se deparar com o sofrimento da filha, Cláudia sofre junto. Ela conta que acontecer 

algo com a filha é o mesmo de acontecer com ela, acrescenta que sente a dor dela e revolta de 

uma forma pior. Assim, em sua compreensão as dores do filho tornam-se dores da mãe e dói na 

mãe de forma mais intensa. É a dor do filho junto à dor de não a ter protegido. Nesse sentido, 

ela passou junto com Isabel, inclusive também com pesadelos: 

“Eu comecei a ter pesadelo de noite. Tinha muito pesadelo. Porque eu via assim, ela 

abusando da menina, aquelas coisas ruins sabe. [...] Até ela [Isabel] também sonhou, num dia 

ela... eu no meu quarto e ela no dela, aí um dia eu tive um sonho tão ruim, tão ruim, e eu sonhei 

que ela tava me chamando, sendo que era verdade. Ela tava batendo na minha porta, que teve 

um pesadelo, depois disso tudo. Aí eu botei ela na minha cama, com meu marido. Aí ela disse 

que sonhou que um homem entrava, me estuprava, pegava ela. Aí eu comecei a me preocupar, 

eu digo eu não posso deixar ela sozinha não, comecei a me preocupar. Tenho que deixar ela 

dormir aqui.” 

Mesmo compartilhando a dor e as experiências dos pesadelos, Cláudia não conversava 

com a filha sobre o que tinha acontecido. Não abordar o assunto com a filha parecia ter uma 

mistura de receio de saber mais e de que, ao ouvi-la, não controlaria a raiva que ela própria 

sente. 

“Prefiro não falar isso, é de mim, entendeu? É de mim, morreu ali, não converso mais 

nada. Não converso como foi, nada. Porque eu não me sinto bem, se eu começar a conversar, 

eu começo a ficar... o nervo à flor da pele, entendeu? Então, prefiro não conversar com ela. 

[...] Prefiro não saber, já fiquei sabendo o suficiente. E outra, parece que ela já estava gostando 

da professora, eu acho, não sei. Porque elas são espertas, tem o lado afetivo dela. E como eu 

passava o dia trabalhando, aí ela já estava conquistando amor de mãe.” 

Ouvir a filha podia trazer à tona os sentimentos que ela poderia estar começando a nutrir 
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pela professora, que para Cláudia era afetivo, mas que se confundiu com algo sexual, o que 

além de inapropriado pela idade da filha e pela relação professor-aluno, também traz a questão 

de que seria errado por ser homoafetivo. Em sua compreensão, isso teria acontecido em parte 

porque ela mesma teria faltado em demonstrar esse “amor de mãe”, o que deixou sua filha 

vulnerável para a aproximação da professora. Ela justifica que não é o tipo de mãe de abraçar e 

beijar, de demonstrar carinho, uma vez que nunca teve isso com sua própria mãe. Com isso, 

Cláudia tenta mudar, sendo mais carinhosa com a filha, abraçando e beijando. 

É oportuno retomar a reflexão de que a revelação do abuso sexual traz um conflito para 

as mães sobre a necessidade que elas sentem de reinventar seu papel de mãe, buscando ser uma 

boa mãe e lidar com os seus próprios sentimentos ao voltar os cuidados para a filha vítima. A 

“reinvenção” de novas formas de cuidar das filhas estaria atravessada por uma idealização do 

ser mãe, que envolve uma compreensão incondicional das filhas, acima dos sentimentos e 

dificuldades maternas (Amazonas, Oliveira & Melo, 2009). Nesse sentido, Cláudia fala de sua 

própria dificuldade de demonstrar um afeto mais carinhoso e de maior contato com a filha, o 

que tenta corrigir agora por acreditar que é o cuidado mais adequado e o que a filha precisa. 

Desse modo, investe nesse “amor de mãe” e acredita que superando suas próprias questões 

sobre ser mais carinhosa, estaria compensando a filha de algum cuidado insuficiente 

anteriormente. Essa compreensão do cuidado materno aproxima-se da imagem idealizada na 

sociedade, da mãe que coloca os filhos acima dela mesma, que se sacrifica por eles. Segundo 

Feijoo (2015), essas orientações sedimentadas no mundo, que significam o caráter universal, 

sustentam as possibilidades singulares. Assim, o modo de ser mãe de cada mulher constitui-se 

junto ao mundo e suas significações. Para Cláudia, o amor de mãe que lhe faltava era o de 

abraçar, o de beijar, até diz, satisfeita, que está colocando a filha no colo agora. 

Além de repensar o seu papel de mãe, a história da filha trouxe à tona suas questões 

quanto a sua própria história. Em determinado momento, quando ela falava sobre seu trabalho 

na Casa de Acolhimento com crianças que tinham sofrido abuso sexual. Acabo perguntando 
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para ela sobre como é encontrar um tema do seu ambiente de trabalho agora dentro de sua 

família. Na conversa até o momento, tinha relembrado do peso do nome abuso sexual, teria tido 

sempre esse impacto para ela? Como o que aconteceu com a filha teria afetado isso? 

No entanto, o que veio a partir de minha questão foi a própria história de abuso em sua 

infância, a qual ela jamais tinha contado a ninguém, um segredo que guardava para si há 33 

anos. 

“Eu vou contar um negócio que nunca contei a ninguém. Quando eu era pequena [voz 

de choro], já tinha abusado primeiro... meu cunhado, eu nunca contei a ninguém. Quando eu 

ia para a casa da minha irmã, ele pegava nas minhas partes. E eu nunca contei a ninguém. 

Ninguém sabe [enfatiza], só você agora. Eu não, eu tinha abuso [referindo-se ao cunhado]. Até 

hoje eu vejo ele normal, entendeu? Mas na minha mente quando eu olho pra ele, processa. [...] 

Acho que eu tinha dez, onze anos. Então, quando ia para a casa da minha irmã, ajudar ela a 

arrumar a casa, ele fazia, pegava no meu peito, na minha vagina. Aí eu ficava com medo de ir 

para lá, eu não dizia para ninguém. Porque antigamente, as coisas não podiam falar, 

entendeu? Então assim, eu... aí pronto. Eu já tinha passado por isso, essas coisas, é uma 

sensação horrível. Dá um nojo, um nojo [Pausa – choro]”. 

O abuso de sua filha teve uma forte reação de fazê-la reviver sua própria experiência 

abusiva, voltou a ter pesadelos que confundiam cenas do que tinha vivido e do que imaginava 

que teria acontecido com a filha. Embora com a filha traga sempre com muita ênfase o 

sentimento de revolta e raiva, quando fala do que viveu traz intensa vergonha e nojo. A 

vergonha selou o seu silêncio, de não poder contar a ninguém, até porque não acreditavam em 

crianças. O nojo, por sua vez, marca sua vida afetiva sexual, diz preferir carinho de cafuné e 

abraço do que uma relação sexual, que lhe traz sensações ambíguas. Assim, quando descobriu 

de sua filha, não conseguiu ter relações com o marido por dois meses. 

Não é incomum encontrar histórias de violência sexual na infância de mães de vítimas 
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de abuso sexual, podendo até ser considerado um fator de risco para crianças e adolescentes 

dessas famílias (Wearick-Silva, Tractenberg, Viola, Pires & Grassia-Oliveira, 2014). Até 

mesmo há casos em que mãe e filha podem ter o mesmo abusador (Borges & Dell’Aglio, 2008). 

Uma história pregressa de abuso sexual, também pode acarretar em um maior sentimento de 

culpa e um distanciamento emocional com as filhas (Santos & Dell’Aglio, 2009). Nesse sentido, 

lidar com a dor da filha atravessa as lembranças de suas próprias dores na infância, sendo que 

a maneira com que as mães abordam a violência das filhas é construída amparada em como elas 

mesmas receberam suporte quando foram vítimas, muitas vezes buscam como agir tendo 

amparando-se nas atitudes de suas mães na época (Lima & Alberto, 2010, 2016). Desse modo, 

mulheres como Cláudia, que não contaram sobre o abuso sofrido, vivenciam em silêncio seus 

sofrimentos. Situações como essa podem tornar ainda mais difícil e doloroso lidar com o abuso 

sexual das filhas, por não terem tido a possibilidade de receber apoio ou proteção, de forma a 

elaborar suas próprias experiência de abuso (Lima & Alberto, 2016). 

Despertou minha atenção a diferença de como ela se referia ao próprio abuso em relação 

ao da filha. Quando fala de sua experiência, Cláudia traz diversas fantasias de que se contasse 

as pessoas a veriam de forma diferente, com desprezo, como alguém que não era bom e com 

desconfiança, já que ela nunca contou antes. Além disso, ela refere o quanto antigamente não 

se acreditava em crianças e como não haviam dispositivos garantidores de proteção e auxilio, 

como Conselhos Tutelares e Delegacias da Criança e do Adolescente. 

Seu silêncio na infância era por medo de falar, pois acreditava que não seria acolhida e 

não teria nada para protegê-la. O que ela considera diferente dos dias atuais, pois existem 

instituições que prestam apoio e proteção às vítimas. Assim, eventualmente o tio parou de tocá- 

la e ela calou esse segredo por todos esses anos. Outro ponto que parece pesar para selar seu 

silêncio é o receio do que vão pensar dela, primeiro retomando a questão de que podem pensar 

que abuso é um estupro, e o medo de um julgamento, de que podem olhá-la diferente, dela não 

ser uma pessoa boa. 
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No entanto, quando fala da filha, Cláudia se apropria de um outro lugar, assumindo uma 

postura de enfrentamento diferente do calar-se de antes. Para isso, ela se ancora em seu lugar 

de mãe, trazendo que sua filha não teve culpa e que não vai ficar com vergonha. No entanto, 

toda essa força não serve para ela, só para sua filha, pois “tem que proteger, tem que cuidar”. 

Afinal, dessa vez ela não é a vítima, ela é a “mãe protetora”, que é como a veem. O cuidado de 

mãe no qual ela se ampara é aquele da abnegação de sua própria dor e de suas limitações para 

garantir a proteção e o cuidado que a filha precisa, o que implica na devoção aos filhos, de estar 

próxima, de fazer sacrifício e amá-los. Essa é a imagem que ela tenta fortalecer para resgatar 

aquele “amor de mãe” a que se referiu antes e também é o modelo ideal de cuidado materno em 

nossa sociedade. Assim, exercer esse cuidado de mãe para proteger a filha e restabelecer a 

segurança em sua família. 

A revelação de Cláudia trouxe a preocupação de que a equipe poderia identificá-la na 

pesquisa, ponto que deixei para abordar com ela na segunda entrevista. Cláudia ficou 

desconfortável com essa possibilidade e novamente trouxe o quanto sentia vergonha do que 

aconteceu e também de não ter contado antes. Na verdade, disse que por três dias depois da 

primeira entrevista ficou se questionando porque tinha contado e vinha um sentimento de 

arrependimento. 

Seu incômodo maior era da família descobrir. O que iriam pensar dela? Perguntariam 

porque ela nunca tinha falado antes e iriam olhá-la diferente. Diante de seu desconforto, 

perguntei se ela queria que eu retirasse esse trecho da entrevista, retomei os termos do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, inclusive o de desistir de participar. No entanto, sabendo 

que sua família dificilmente veria a pesquisa e acreditando que estariam contribuindo por ajudar 

as pessoas que trabalham com o tema, ela decidiu manter. Durante a entrevista, sentiu-se à 

vontade de compartilhar seu segredo e mesmo na inquietude de um arrependimento, Cláudia 

deu à sua experiência traumática os contornos de uma experiência que poderia ajudar outras 

pessoas e por isso não quis retirar esse trecho. Como proposto nessa pesquisa, ao trabalhar com 
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narrativas, abre-se também a possibilidade de elaboração da experiência, aqui no sentido de 

abrir-se ao que se apresenta e tecer compreensões (Morato, 2017), uma vez que por meio da 

narrativa, é possível construir e reconstruir a experiência a partir da linguagem (Dutra, 2002). 

Ter feito essa revelação trouxe um grande conflito para ela e chamou a minha atenção 

que a primeira vez que ela falou isso tenha sido num contexto de pesquisa e não em algum 

atendimento, no qual o sigilo seria resguardado. Eu a indago sobre isso e quando Cláudia fala 

de querer ajudar as pessoas, ela respondeu ao desassossego do seu arrependimento 

argumentando para si mesma que me contar era uma forma de contribuir para outras pessoas 

que tenham passado pelo que ela passou. Ela acredita que ajudando os profissionais que 

trabalham com isso, estaria também estendendo essa ajuda às pessoas que seriam atendidas. 

Então, ela relembrou de um encontro da Igreja, onde só haviam mulheres, uma delas 

contou que havia sido abusada na infância. Cláudia ficou admirada, pensou que aquela mulher 

era muito corajosa de contar aquilo na frente de tantas pessoas. Ficou se questionando se a 

mulher não estaria com vergonha. Pensando sobre isso, novamente me chama a atenção como 

o espaço que ela escolheu revelar seu segredo pela primeira vez tenha sido para uma pesquisa 

e o significado que isso parecia ter para ela: o de ajudar. Talvez ela não se identificasse com a 

coragem que aquela mulher teve ao compartilhar sobre sua história na igreja, mas ela se 

encontrou com sua própria coragem naquele primeiro dia da entrevista, resistindo a todo o medo 

de falar, ela contou que sofreu abusos repetidos pelo marido de sua tia e que nunca pode contar 

a ninguém. 

Assim, ela não revelou sobre isso na igreja, mas pode me contar e, no meu lugar de 

pesquisadora, sou veículo para levar sua história a outros, possivelmente pessoas que tenham 

interesse ou trabalhem com essas questões. Nesse momento, pensei que naquela ocasião, 

Cláudia estava transformando sua experiência traumática em resistência. Talvez por isso tenha 

compartilhado com uma pesquisadora e tenha optado por não excluir essa parte de sua 
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entrevista, o que torna isso público, porém sem invadir seu mundo, assim permanece protegida. 

No entanto, embora ela não veja nisso um ato de coragem, nesse ponto, terei que discordar dela. 
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5.3. A redenção de Emília 

 

Como indicado anteriormente, em razão da dificuldade encontrar outras participantes, 

entrei em contato com duas mães que atendi durante a graduação. Primeiramente, fiz contato 

telefônico com Emília, convidando-a para participar da pesquisa, convite que ela logo aceitou 

e nos encontramos na mesma semana. As duas entrevistas foram realizadas na clínica-escola da 

Universidade em horário conveniente para ela. Conheci Emília em 2014, ocasião em que sua 

filha, Rebeca, fazia psicoterapia na clínica-escola. A mãe manifestou o interesse de ela mesma 

fazer terapia, então acabei atendendo-a até o final de 2015. 

Diferente da primeira entrevista, à medida em que fui apresentando a pesquisa, ela 

espontaneamente não demonstrou algo que pudesse me indicar por onde começar. Ela parecia 

simplesmente satisfeita em estar ali e aguardava algum direcionamento de minha parte de como 

iríamos começar. Dessa forma, após cumprirmos os aspectos formais, iniciei perguntando como 

era para ela falar sobre o assunto sobre o qual eu a estava trazendo ali. Ela responde que antes 

tinha muito receio de falar, que sempre chorava muito, mas a medida em que o tempo foi 

passando, percebe que tem que ir em frente e estar ali é uma oportunidade de contribuir. É como 

ter uma ferida, ela conta, embora não seja necessário que ela fique aberta sempre. Sobre a ferida, 

ela traz: 

“Eu não sei se eu era vítima disso, eu sei que já passou. Assim... foi uma experiência 

na minha vida, foi muito ruim, sofrida, mas eu consegui sobreviver, é tanto, que hoje estou 

aqui. Não é nada que eu não possa conversar não. E eu percebi que, depois que a gente começa 

a conversar, a gente começa a desabafar, aquele negócio parece que vai se diluindo. É como 

se fosse uma poça, que aquela poça fosse se esvaindo”. 

  Hoje então, Emília se vê em outra condição para contar sua história, com a poça menos cheia, ela 

tem mais clareza e leveza ao falar. Nesse momento, sete anos depois, ela traz sua história de um outro lugar. 
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Na possibilidade de compartilhar sua história, Emília pôde mais uma vez elaborar sua experiência, pois “a 

narrativa, em vez de ser uma lembrança acabada de uma experiência, se reconstrói à medida em que é 

narrada” (Dutra, 2002, p. 373). Desse modo, em sua fala, ela sempre marca o como era antes e o como está 

agora, principalmente sobre como sua visão mudou, em relação a si mesma e a sua família. 

Emília, 49 anos, tem dois filhos, Rebeca e Gustavo, e é servidora pública da prefeitura 

de Natal. Há sete anos, sua filha, então com treze anos, contou para a tia materna sobre os 

abusos sexuais que sofria por parte do pai, marido de Emília. Embora não saibam precisamente 

quando iniciaram os abusos, suspeitam que desde seus setes anos de idade. A tia chamou Emília 

e repassou o que tinha acontecido, ela confrontou o marido que, embora tenha negado, arrumou 

alguns pertences e saiu de casa. 

“Só que ele já tava desconfiado, e eu não sabia, querendo saber o que estava 

acontecendo. Aí quando eu cheguei pra ele e disse ‘não, olhe, Rebeca não vai mais voltar não, 

porque ela disse que você fez isso assim com ela’. Aí ele começou a dizer que não tinha feito e 

foi começando a arrumar a roupa, e de madrugada ele foi embora. Aí, quer dizer, querendo ou 

não, ele se entregou dizendo que fez ne. Se ele tivesse ficado lá, ele ia dizer que não tinha feito 

e tinha ficado. Mas não, ele já arrumou a roupa dele e foi embora”. 

No entanto, essa não foi a primeira vez que ele havia sido acusado de abuso sexual 

infantil, aproximadamente dez anos antes, ele abusou a filha da vizinha quando ela foi em sua 

casa, a mãe da menina fez uma denúncia e contou à Emília o que havia acontecido. 

“Antes de acontecer com Rebeca, o pai de Rebeca tava respondendo um processo que 

uma coleguinha dela foi lá em casa e ele tentou pegar na parte íntima da menina. Então, eu 

não acreditava nisso não. Eu achava que era, achava que era conversa da menina, entendeu? 

Eu só vim acreditar depois que aconteceu com Rebeca”. 

Emília acabou se separando do marido nessa época da primeira acusação de abuso 

sexual que ele recebeu, embora ela não acreditasse totalmente que tivesse acontecido, ficava 
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certa desconfiança. Assim, eles se divorciaram juridicamente e ficaram separados por dois anos. 

No entanto, ela ainda o encontrava no grupo pastoral, onde ele palestrava na pastoral do 

batismo, e admirava o modo como ele falava. Não fazia sentido que ele tivesse feito aquilo. 

Assim, aos poucos eles foram retomando o contato. Inicialmente, ela falava com ele quando 

precisava de algum auxílio com os meninos, estando o pai sempre disposto a ajudá-la. 

“Toda vez que acontecia alguma coisa com um dos meninos, porque eu tenho dois filhos 

com ele, eu chamava pra me acudir e ele vinha me socorrer, então eu achava ‘não, ele não fez 

isso com a menina não, era imaginação da menina’”. 

Mais do que a ajuda com os filhos, Emília sentia que a procura por ele estava para além 

dele ser pai dos meninos, ela se sentia dependente afetivamente dele. Apesar de terem se 

divorciado juridicamente, voltaram a viver como marido e mulher, com ele retornando para 

casa. 

“Tinha uma época que eu acho, que não entendi, mas eu precisava dele, até 

afetivamente dependia dele. [...] Às vezes ele tinha umas atitudes chatas, mas eu não pensava 

que as atitudes chatas dele fossem... vamos dizer assim... de ‘enxerimento’ com criança. Não 

achava que era isso não. Achava que ele era chato porque ele era um homem sério, nesse 

sentido”. 

A acusação de abuso sexual dessa outra criança parecia uma questão que trazia 

sentimentos ambivalentes para Emília. Ao mesmo tempo em que ela viu seu marido negando 

aquela suspeita, sentia em alguma medida uma desconfiança suficiente para lhe fazer entrar 

com o divórcio. No entanto, ele se mostrava um pai comprometido e atencioso, além de sua 

participação na igreja. Ainda lhe pesava, pela criação no catolicismo, que o casamento é um 

compromisso do qual não se rompe, o que vem com a noção de que ela “teria que aguentar” o 

marido. Assim, mesmo tendo acreditado que ele era culpado no início, mais tarde acabou 

acreditando nele, embora ficasse, em alguma medida, sempre apreensiva de que podiam prendê- 
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lo a qualquer momento, porque o processo estava em andamento. 

“Eu me vi tão aperreada com aquele processo, que eu não podia... eu tava de um jeito 

que eu não podia escutar o carro da polícia, que eu pensava assim ‘não, ele agora vai ser 

preso’. Eu pensava nisso né,, que o processo tava bem adiantado. E eu fiquei naquele negócio”. 

Importante trazer que Emília não dependia financeiramente do ex-marido, ambos 

trabalhavam e ela tinha uma renda maior que a dele. No entanto, como dito acima, sentia-se 

dependente afetivamente dele, parecia que precisa de seu apoio para se sentir capaz de cuidar 

dos filhos. Além disso, ela descreve que tinha um bom casamento e que ele parecia o homem 

dos sonhos. 

“Era o melhor marido do mundo. Pra tu ter uma ideia, quem limpava a casa toda era 

ele, entendeu? Ele chegava em casa, ia direto pra casa pra limpar a casa. Ele limpava a casa 

todinha, quando eu chegava em casa, a casa tava toda limpinha, eu achava ótimo. Eu tinha um 

marido maravilhoso. Mas por trás daquela limpeza, hoje eu vejo que só tinha sujeira”. 

A ambuiguidade das mães frente a revelação do abuso, principalmente quando é 

incestuoso, foi um aspecto importante trazido pela literatura, uma vez que acaba por se impor 

um conflito de papéis para a mulher: entre esposa e mãe (Araújo, 2002; Amazonas, Oliveira & 

Melo, 2009; Dell'Aglio & Santos, 2009). Saber da acusação da vizinha exigiu de Emília um 

posicionamento, porém assumir essa possibilidade como verdadeira implicava em seu 

casamento, assim como permanecer junto ao marido significaria desacreditar da acusação. 

Enquanto ser-aí, Emília não pode escapar do seu caráter de ter de ser, mesmo que 

aparentemente não se posicionasse, estaria assumindo um lugar frente a essa acusação. Diante 

disso, Emília traz o quanto transita sobre essa questão, primeiramente acredita na vizinha, mas 

depois volta para o marido, aquele que era o melhor do mundo. Porém, mesmo voltando com 

ele, sente medo de que ele seja julgado culpado e preso, o que torna os sons do carro de polícia 

motivo de apreensão. Essa ambivalência coloca em questão que qualquer escolha traz um 
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débito, por negar-lhe a outra possibilidade. Aqui falo em débito existencial segundo Heidegger, 

como sendo a impossibilidade da realização de todas as possibilidades. Emília transitava entre 

duas possibilidades, ambas lhe traziam a intranquilidade em relação ao débito da escolha: 

estaria permanecendo com um homem culpado ou rejeitando um marido perfeito? 

Quanto ao que está em jogo nessa escolha, lembro que o ser-aí está inserido em uma 

trama de sentidos e significados sedimentadas num horizonte histórico, em que se constituem 

as condições de possibilidade para determinadas experiências de sofrimento (Rebouças & 

Dutra, 2017). Retomando que o ser-aí já está sempre afinado a disposições afetivas, que são 

responsáveis pela sua ligação com o mundo fático; nas afinações cotidianas, o ser-aí encontra- 

se absorvido pelas orientações do mundo (Casanova, 2017), o que corresponderia a um modo 

de ser marcado pela impessoalidade. Dessa maneira, é importante considerar que o ideal do 

casamento e de família assumidos enquanto projeto de felicidade e realização para as mulheres 

está presente em nosso horizonte histórico. Afastar-se disso pode representar que a mulher 

falhou em suas tarefas mais essenciais, pensamento que sustenta a culpabilização delas quando 

não rompem com a relação de violência contra ela ou suas filhas (Morgado, 2012). 

A partir da descoberta do abuso sexual, esses ideais são ameaçados e rompidos e com a 

perda da familiaridade do mundo irrompe a angústia, que aqui não descreve apenas um estado 

psicológico, mas ontologicamente se remete a uma disposição afetiva. Assim, a angústia em 

um sentido heideggeriano demarca esse rompimento da familiaridade cotidiana, de modo que 

o ser-aí não mais consegue se sustentar nas interpretações sedimentadas e naturalizadas pelo 

horizonte histórico, remetendo-o ao seu caráter de poder-ser (Rebouças & Dutra, 2017). Nesse 

sentido, tanto a impessoalidade quanto um modo de ser mais próprio são modos possíveis de 

ser do ser-aí, sendo que na maior parte das vezes, ele se encontra mais próximo de um modo de 

ser impessoal, pela dificuldade em lidar com sua indeterminação originária. Diante disso, 

Emília busca, na cotidianidade, vincular-se a uma esfera de sentido mais familiar, que possa lhe 

oferecer alguma segurança e norte. Dessa maneira, ela encontra no espiritismo essa 
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possibilidade. 

Assim, em momento de dúvida e apreensão em relação a acusação da vizinha, ela se 

voltava para a religião. Em uma das reuniões no centro espírita, ela pediu a Jesus que abrisse 

seu coração e sua mente para que ela pudesse conhecer a verdade. Então, um ano depois, veio 

a “revelação”. 

“Quando eu descobri que ele tinha feito e ainda tinha feito com minha filha. No 

momento, eu me senti sabe como? Castigada. Porque eu não acreditei na menina e eu tive que 

passar por aquele processo pra mim poder acreditar, entendeu? Foi assim que eu entrei no 

espiritismo. E depois disso eu continuei no espiritismo”. 

Nesse momento, Emília acreditou que estava passando por um castigo de Deus, por não 

ter acreditado antes: “eu achava que Deus estava me castigando porque eu não sabia, não 

queria acreditar no que tinha acontecido com a menina e para Ele abrir meus olhos, Ele foi e 

aconteceu com Rebeca”. 

Emília descreve como se tivesse um véu nos olhos, assim ela não conseguia ver o que 

acontecia a sua volta, incluindo possíveis sinais que poderiam lhe causar algum estranhamento 

ou questionamento. Segundo ela, esse véu não pode ser tirado por outra pessoa, ninguém pode 

abrir os olhos de um outro alguém. Assim, o véu só cai quando a experiência é vivida na própria 

pele, e junto a isso ela também perde uma proteção, porque o véu a impedia de ver e de sentir 

o que lhe parecia insuportável de encarar. 

O que se mantinha velado pelo véu é sua condição de estar lançada no mundo, 

desprovida de quaisquer garantias, segurança ou controle. O véu esconde a inospitalidade do 

mundo e deixa aparecer apenas o que lhe é familiar, o ideal de um casamento e de uma família 

enquanto referências de segurança e confiança. O véu mantinha esses encobrimentos da 

impessoalidade, garantindo-lhe a manutenção dessas verdades. Nesse sentido, o que o véu vela, 

a angústia desvela. A literatura aponta que o não reconhecimento do abuso sexual pelas mães 
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pode justamente ser uma forma de suportar a desilusão e a frustração do desmoronamento da 

família a partir do impacto da descoberta da violência (Lima & Alberto, 2010). É uma situação 

que traz à tona, de forma violenta e invasiva, nossa condição de desamparo existencial. Nesse 

sentido, não podemos deixar de considerar o “não enxergar” das mães como uma forma de 

proteção diante da desintegração do mundo como ela o conhece e no qual se sustenta. 

Sobre isso, Morgado (2012) propõe nos distanciarmos de uma postura de culpabilização 

dos indivíduos, esclarecendo que “culpabilizá-las [as mães] difere radicalmente de dizer que 

elas não têm responsabilidades sobre a violência sofrida por sua(s) filha(s); significa propor 

analisar as responsabilidades de cada um dos sujeitos envolvidos, problematizando-as a partir 

de seu lugar na estrutura da sociedade” (p. 147). Para isso, ela propõe transcender a questão da 

ênfase na culpa das mães e, ao invés disso, considerar os sentimentos vividos pelas mães, suas 

histórias de vida e as exigências sociais que lhes são direcionadas. Esses são aspectos que 

passam despercebidos quando se condenam as mães como culpadas ou as qualificam como 

negligentes. 

Dessa maneira, quando Emília perdeu esse véu, ela pôde encontrar um outro sentido 

para as atitudes daquele marido tão bom, aquele que a fazia se sentir agradecida e cuidada. 

Quando ele reclamava que ela trabalhava à noite e deixava as crianças com a avó, achando que 

ele ficaria mais à vontade em casa, na verdade, ele queria ficar a sós com as crianças. Quando 

ele ligava para saber onde ela estava e quanto tempo levaria para chegar em casa, ela se sentia 

cuidada, era bom receber essa atenção, porém ele estava monitorando-a para saber quanto 

tempo tinha com a filha. Quando ele era duro com Gustavo, mas nunca punia Rebeca, 

incentivando que Emília quem deveria repreender a filha por alguma desobediência, era uma 

forma dele afastá-la da filha e criar uma confiança com ela. 

Emília perdeu o véu, junto com o marido perfeito, junto com a família como conhecia e 

com a confiança dos filhos. Descobriu também que Gustavo sabia o que acontecia e tentava 
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ajudar a irmã a desmascarar o pai. 

“Gustavo sabia e Gustavo que ajudou Rebeca a desmascarar ele. Gustavo, com nove 

anos, tinha intenção de comprar um celular pra gravar. Na época, eu lembro que eu chamava 

Gustavo de ‘meu anjinho’. Era como se ele fosse meu anjo da guarda e o anjo da guarda de 

Rebeca, porque ele tinha menos idade do que Rebeca e, eu acho, que ele chegou a presenciar 

e ele dividia com Rebeca essa coisa. [...] Esse abuso, que ela chegou a dizer pra ele ou ele viu, 

não sei, mas que ele, com ela, tentou desmascarar. Não pra me contar, pra contar a tia dele, 

que ele achava que a tia dele ia tomar uma decisão. Nessa parte aí, eu acho que ele não 

confiava em mim. Entendeu? E isso me dói, porque talvez também eles estivessem certos. Pra 

ser sincera, eles também talvez estivessem certos”. 

Dói que seus filhos não tenham confiado nela, mas também dói, talvez ainda mais, a 

possibilidade que eles estivessem certos em não confiar. Ela não sabe se acreditaria, ela já não 

tinha acreditado antes. Por que seria diferente agora? Quando soube do abuso sexual de sua 

filha, a realidade era tão absurda, que sentiu como se fosse de outro planeta. Sensação agravada 

por sentir que não tinha apoio e pela falta de informação. De uma certa maneira, é possível 

pensar que descobrir sobre o abuso sexual de sua filha desvela um mundo desconhecido, tanto 

no sentido dos processos jurídicos, policiais e periciais, quanto sobre ela mesma. Sentia-se 

alienada, como se estivesse aterrissando em um outro mundo. De fato, estava e precisou de três 

dias para se reconhecer ali. 

“Tava acontecendo e... depois disso, foi que minha irmã veio me falar, ‘olha, lembro o 

que a pessoa ta respondendo?’, aí eu falei ‘to’, ‘pois ele faz a mesma coisa com Rebeca’. Aquilo 

ali parecia que o mundo tava se acabando pra mim, no momento ne? É tanto que eu passei três 

dias, ela me falou na sexta. Eu passei sexta, sábado, domingo, segundo, na terça-feira que eu 

fui na delegacia. E mesmo assim, eu não falava, eu chorava, chorava que eu não me 

aguentava”. 
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Embora a maioria das mães acreditem nos relatos das filhas e tenham atitudes protetoras 

após a revelação (Borges & Dell’Aglio, 2008; Santos & Dell’Aglio, 2013), o tempo entre saber 

do abuso sexual e a realização da denúncia pode levar de um dia a dois anos. Emília precisou 

desses três dias para se reorganizar e conseguir lidar concretamente com o impacto da notícia e 

da saída do marido de casa na dinâmica familiar. Nesse mundo estranho no qual ela subitamente 

aterrissou, seria culpada? Seria negligente? Essas foram as perguntas que ela mesma se fez. 

“Chegou uma época que eu achei que era culpada, depois achava que eu era negligente, 

depois eu achava que era... é, eu não sei nem explicar como era. E hoje em dia eu fiquei parada. 

[...] Eu fiquei assim, eu to vivendo, eu sei que aconteceu, a gente ta sobrevivendo com isso aí, 

já passamos pela etapa, mas teve hora que eu fiquei anestesiada, teve hora que fiquei 

anestesiada demais, mas passou”. 

Onticamente podemos compreender a culpa como “sentimento de dor que acomete o 

indivíduo que se vê tomado por um débito diante de uma lei estabelecida impessoalmente (...) 

É padecer de alguma forma por não conseguir corresponder a um dever ser posto pelas 

determinações do mundo” (Faria, 2015, p. 302). Lanço mão dessa compreensão, porque na fala 

de Emília sua culpa se remete ao seu próprio comportamento e desempenho enquanto mãe e 

guardiã do lar, que não corresponderiam às determinações sobre a conduta materna, trazendo o 

que aconteceu como consequência de suas atitudes e de sua forma de cuidar. Seria culpada por 

não ter visto? Deveria ter estado atenta ao relacionamento do pai com os filhos? Seu cuidado 

foi negligente com a filha? Esses questionamentos eram tão emblemáticos para ela, que mesmo 

quando respondia à questão da culpa com um “não”, ela acreditava que esse “não” representa 

muito mais uma forma dela se defender do que propriamente uma isenção do lugar de culpada, 

ou seja, o não representava muito mais uma defesa de suas implicações na dinâmica abusiva da 

família do que propriamente acreditar que não tinha culpa. 

Novamente, a ambiguidade marca sua fala, pois embora tenha se culpado por não ver, 
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questiona como poderia ter sido diferente, uma vez que ela não conhece os sinais, não estuda 

esse assunto para poder “decifrar” as pessoas. Conta que confiava demais nele e hoje aprendeu 

que se deve “confiar desconfiando”. Nesse movimento de questionar-se sobre culpa, inocência 

e negligência, Emília talvez tenha entendido que uma resposta a isso nunca vai ser simples nem 

fácil, pois não é uma questão de preto e branco. Então, em seu processo terapêutico, ela “tinha 

pedido perdão a mim mesma, porque eu não tinha culpa disso”. Esse foi um marco importante 

para um caminho de libertação tanto dessas questões, como de toda a raiva e mágoa que sentia 

do ex-marido. Ela acreditou que esse era o caminho: o do perdão. 

No entanto, perdoar-se envolvia olhar para suas próprias dores, enquanto alguém que 

também foi enganada pelo homem que se mostrava o melhor do mundo, mas que depois ela 

descreveu como “lobo em pele de cordeiro”. Não apenas enquanto mãe, ela também foi ferida 

como mulher, foi traída. 

“Hoje eu vejo que eu me senti traída porque pra mim a gente tinha um relacionamento 

bom, Gabriela, como marido e mulher. Não via nada demais que um casal normal não tinha, 

mas na hora que ele fez isso, ele traiu a mim, a minha filha e minha família. Hoje eu consigo 

ver. É engraçado né, que na época a gente não vê nada disso”. 

O perdão de si mesma e a disponibilidade em olhar suas feridas foi um processo dela se 

descobrir. Entendendo o seu lugar no mundo e também dando lugar e legitimando seus 

sentimentos e sua própria experiência. 

“Eu não conhecia a minha pessoa, eu não sabia, por exemplo, eu achava que eu não 

era egoísta, depois eu descobri que eu sou egoísta, eu não achava que eu era é, naquela época, 

eu digo até assim, orgulhosa, eu descobri que eu sou orgulhosa. Entendeu? E isso com o tempo 

que a gente vai descobrindo que a gente é ou foi ou continua sendo”. 

Nesse sentido, a fala de Emília remete que estamos sempre em movimento, fazendo-me 

pensar no caráter performático da existência. O perdão de si mesma parece então inaugural, 



94  

num sentido simbólico, de poder se olhar em sua própria história de uma nova forma. Agora 

ela não se sentia mais castigada por Deus por não ter conseguido enxergar o que acontecia, 

relembra aquele momento em que pediu que Ele lhe abrisse coração e mente. Durante uma 

palestra espírita entendeu que naquele época ela não conseguia ver o que pedia, não teria 

condições para isso. 

“A gente faz os pedidos a Deus e não sabe porque é que Deus não responde na hora. E 

Jesus não responde na hora porque Ele sabe que aquele pedido que a gente fez não era pra 

gente, não era pra ser naquele momento. Aí na hora que o palestrante falou isso, eu cai em si 

que realmente isso é verdade”. 

Enquanto o processo judicial de sua filha estava em andamento, o ex-marido foi 

condenado pelo abuso sexual da filha da vizinha e mais tarde pelo da própria filha, totalizando 

vinte anos de prisão. No entanto, ainda havia ódio nela, pensou em mandar matá-lo na prisão. 

Nesse momento no centro espírita, ela entendeu que havia um motivo para que Deus não tivesse 

atendido ao seu pedido naquela hora, com isso pareceu reconhecer que ela mesma teve seu 

processo de amadurecimento e aprendizado, no qual precisou respeitar o seu próprio tempo para 

poder olhar para o que descobriu sobre si mesma, para suas dores. 

É interessante notar que primeiramente o espiritismo representava para Emília um 

sistema de crenças que orientava um novo modo de se relacionar consigo mesma, com o outro 

e com a inospitalidade do mundo, reconstruindo a familiaridade cotidiana por lhe oferecer 

respostas e ajudar a elaborar um sentido para sua experiência. O espiritismo lhe proporcionava 

reorganizar sua visão de mundo frente a tantos rompimentos que vieram com a revelação do 

abuso sexual. No entanto, foi também por meio dele que Emília pode assumir escolhas de uma 

maneira mais próxima do que seria um modo de ser mais próprio. Quando as prescrições do 

mundo sobre família, casamento e felicidade se rompem, ela pode encontrar-se com a sua 

condição de indeterminação originária, mas também de abertura às possibilidades. É nesse 
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sentido que Heidegger compreende a angústia como uma disposição afetiva privilegiada por 

permitir ao ser-aí se aproximar de um modo de ser mais próprio. 

Na entrevista, constantemente Emília se remitia a um modo de ver as coisas antes 

contrapondo com o de hoje. Quando comento sobre isso, ela responde sobre a rigidez com que 

olhava o mundo antes, sempre da mesma forma, diferente de hoje que consegue enxergar 

possibilidades “de todo lado”. 

“Num é bom, Gabriela? Abrir os horizontes... eu via ali, e agora eu to vendo assim. 

Agora estou vendo assim e procurando ver mais e mais. Num é bom? (...) como eu via as coisas 

assim, era só vendo aquilo ali que estava naquele meio. Eu via daquele jeito e não queria mudar 

nada. Agora não, agora eu vou, olho pra todo o lado e vejo que há possibilidades de todo lado”. 

Nesse sentido, “compreender essa inospitalidade/vulnerabilidade enquanto condição 

humana e não como deficiência do existir é o que permite ao homem sair da impessoalidade ao 

qual encontra-se imerso” (Rebouças & Dutra, 2017, p. 113). Diante de sua experiência de 

angústia, Emília se defronta com a liberdade de poder ser e pode assim construir uma relação 

mais livre com seu horizonte histórico (Rebouças & Dutra, 2017), de forma que escolheu não 

casar novamente e, principalmente, perdoar-se. Quando ela escolhe isso de um modo autêntico, 

reconhece o seu caráter de pode-ser e abraça a tarefa do existir, que é sempre estarmos por nos 

fazer, nunca acabados. Quanto a isso, cabe ressaltar que Heidegger não atribui uma carga de 

valor positiva ou negativa a qualquer um desses modos de ser na pessoalidade ou 

impessoalidade, a existência sempre vai se dar passando por esses modos legítimos de ser. 

Portanto, se, simbolicamente, o marco inaugural foi o perdoar-se, o fechamento foi o 

momento em que ela conseguiu escrever o nome do ex-marido no centro espírita para que ele 

fosse visitado por seres de luz. Ali, ela conseguiu não mais ter ódio, nem mágoa, nem raiva, 

não no sentido da ausência desses sentimentos, mas de poder estabelecer uma relação de mais 

serenidade e mais liberdade, por não negá-los nem se aprisionar a eles. Agora ela pode falar sua 
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história sem chorar, sem doer. 

Para mim, sua narrativa ficou como uma história de redenção, aqui no sentido de 

libertação, ela não se isentou de suas responsabilidades, não negou suas dúvidas, não contestou 

os filhos por não terem confiado nela, não se justificou por ter permanecido com o ex-marido 

depois da primeira acusação. Emília confessa, como ela mesma coloca, que não viu o que talvez 

estivesse na sua frente, pois tinha um véu no olhos. Para Emília, não negar sua condição de ser-

com-os-outros, suas implicações com cada um de família, foi o caminho de sua redenção, pois 

a liberta de ser absorvida pelas orientações simplesmente dadas do mundo, nas quais se 

qualificam as mães como negligentes, cúmplices ou coniventes, para elaborar sua própria 

experiência de maneira singular. Emília, então, escolheu perdoar-se. 
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5.4 – A fortaleza Laura 

 

A terceira entrevista aconteceu com Laura, 43 anos, que conheci durante o estágio do 

último ano da graduação em 2015, período em que atendi seu filho, Matheus, na época com 

onze anos de idade. Matheus foi abusado pelo irmão da vizinha, com quem ficava enquanto a 

mãe estava trabalhando. Quando liguei, ela prontamente se dispôs para participar e marcamos 

um horário. Laura é divorciada, mora em Macaíba, 14 km de Natal, com Matheus e sua filha 

mais nova. O homem acusado pelo abuso sexual foi condenado pela justiça em 2014, com onze 

anos de prisão por estupro de vulnerável. Quando eu a conheci, ele estava foragido desde que a 

sentença havia saído. Laura persistia na luta para que ele fosse preso e mantinha-se sempre 

atualizada quanto a essa questão, das ações policiais para encontrá-lo, até sobre onde ele, 

provavelmente, estaria foragido. 

No momento da entrevista, assim que sentamos, antes que eu pudesse lhe contar sobre 

a pesquisa e a intenção de nosso encontro, logo ela tomou a frente falando da novidade. Com 

um largo sorriso, contou que o abusador havia sido preso em junho de 2018, alguns meses antes 

de nosso encontro. Agora estavam libertos. Esse foi um ponto fundamental para que ela pudesse 

estar ali comigo, pois ela compartilhou que não conseguiria participar da entrevista se não 

tivesse acontecido esse desfecho. Inclusive, ela já tinha sido chamada para participar de uma 

pesquisa sobre abuso sexual e recusou, pois não se sentia em condições para isso. No entanto, 

sente-se diferente. 

“Hoje tá totalmente diferente, totalmente diferente, hoje eu converso, hoje eu não tenho 

mais raiva dele, aquele sentimento de raiva, que eu tinha no início. Eu tinha muito, mas hoje 

em dia não. Será o que Deus quiser, tá lá, vai pagar pelo que ele fez. É só o que eu digo assim, 

é pagar, cada tapa, cada murro, cada ameaça, porque tudo isso Matheus passou. Mas assim, 

to liberta, como diz meu filho, to liberta”. 
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Desde que Matheus tinha sete meses, Laura o deixava sob os cuidados da vizinha 

enquanto ela ia trabalhar. Trabalhou em diversos horários ao longo dos anos, geralmente como 

auxiliar de serviços gerais, e sempre Matheus ficava com a vizinha. Como sempre trabalhou, 

deixava Matheus lá e a irmã dele, filha de um pai diferente, na casa da avó paterna. Quando 

Matheus tinha sete anos, durante o banho, Laura sentiu alguns caroços em seu ânus. Ela pediu 

que ele abaixasse para examinar melhor, notou que o filho ficou assustado, com um semblante 

pálido. Laura ainda não sabia, mas era essa era a posição que ele ficava durante os abusos. Não 

sabendo identificar o que eram aquele caroços, passou na casa da avó paterna de Matheus, que 

achou ser um “vermezinho” porque criança não se limpa direito, orientou que ela observasse 

pelos próximos dias. Laura, inquieta, disse: “mas eu não sou de observar, sou de procurar”. Na 

tarde daquele mesmo dia, conseguiu um encaixe de vaga no posto de saúde. Quando foram 

chamados para a consulta, Matheus estava relutante, travou as pernas para não andar, não queria 

entrar no consultório. Laura teve que pegá-lo a força para entrar. Durante o exame, não queria 

baixar o calção e a médica o tranquilizou mostrando que ia apenas colocar uma luz, Matheus 

agarrou-se nas pernas da mãe enquanto era examinado. Quando a médica viu as lesões, concluiu 

que ele tinha sido abusado e fez os encaminhamentos para a polícia, para o Conselho Tutelar e 

para fazer um exame no ITEP-RN (Instituto Técnico-Científico de Perícia). 

“Não é uma sensação muito boa, você saber daquela notícia e você não sentir o chão. 

Eu não sentia, parecia que eu tava dentro de um buraco. A sensação que eu tinha era essa, um 

buraco e, meu Deus, e agora? Sem marido, o que é que vão dizer de mim. Na época, o ex- 

marido disse que a culpa foi minha à mãe dele. “A culpa foi dela”, a mãe disse “não, nem ela 

saiu pra beber, nem deixou pra sair pra raparigar e nem deixou pra se prostituir, e nem se 

drogar, nada disso! Ela deixava... as necessidades obrigava ela ir pra trabalhar porque não 

tinha você dentro de casa”. 

Diante da criança que sofreu um abuso sexual, os olhos se voltam para mãe: onde ela 
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estava que permitiu isso acontecer? Esse pensamento leva em conta o abuso sexual infantil 

como consequência de uma falta de cuidado da mãe. No caso, Laura parece ter sido eximida de 

culpa porque estava longe do filho por necessidade, afinal, precisava trabalhar. Em outras 

circunstâncias, a ex-sogra a teria defendido? Mesmo Laura se questionou sobre sua 

responsabilidade e culpa frente ao abuso, cogitando até mesmo um castigo por seus erros 

passados. 

“Aí eu perguntei: por que Jesus? Só posso tá pagando um preço muito alto (...) por ter 

acontecido isso, eu não sabia pelo que eu tava pagando. Às vezes, eu dizia ah porque eu fugi 

de casa, fiz meu pai e minha mãe sofrer, to pagando. Aí quem tá pagando não é eu, quem tá 

pagando é meu filho, quem tá sofrendo mais é ele. Eu to sentindo a dor dele né. Aí depois eu 

fui analisando, Deus não quer ver ninguém sofrer, são coisas da vida, aí foi fortalecendo, 

escutando o padre no rádio, escutava um, escutava outro”. 

Quando saiu do posto de saúde, ainda impactada, desceu para o Conselho Tutelar e 

começou a lidar com os procedimentos burocráticos e legais. No exame com o perito de ITEP, 

Laura descobriu que o filho vinha sendo abusado há muito tempo, embora não se tenha chegado 

à conclusão de como aconteciam os abusos, Matheus também foi diagnosticado com HPV, 

contaminado durante o abuso sexual. O HPV, ou Papiloma Vírus Humano, é uma doença que, 

dependendo do vírus, pode causar lesões ou verrugas na pele ou mucosa, no caso de Matheus, 

apareceram no ânus. A contaminação acontece pelo contato pele a pele, por isso é considerada 

uma doença sexualmente transmissível. 

“Aí o conselho tutelar já encaminhou pra no outro dia eu ir no ITEP, aí pronto, aí 

começou a luta ai. No outro dia, fui no ITEP, o perito disse que fazia muito tempo que ele vinha 

sendo abusado, sendo que ele não chegou ao ato e até então a gente não sabia como é que ele 

tinha usado o menino, mas desde já, ele tinha sido aliciado”. 

Nesse dia no ITEP, foi quando Laura entendeu que começou a luta que duraria mais sete 
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anos. Inicialmente, essa luta teria duas frentes, a primeira em relação ao tratamento do HPV e 

a segundo seria o processo de descobrir quem havia cometido o abuso, pois Matheus não falava 

sobre isso. Para lidar com essas questões, Laura decidiu pedir demissão. 

“Não quero mais trabalhar, não tenho capacidade para trabalhar. Ai levei a ficha de 

referência, quando a minha supervisora olhou: “mas Laura, pelo amor de Deus, vou botar 

você de férias, você tem trinta dias para resolver isso. Não vou tirar você não, você vai viver 

de que?”. Aí, doutora, não sei. Aí ela disse: não, vá se embora. Botou trinta dias, botou de 

férias”. 

Laura ganhou suas férias, porém trinta dias foram insuficientes para “resolver isso”. 

Então, ela retorna ao trabalho dessa vez para realmente pedir sua demissão. Laura sentia que 

precisava ficar próxima do filho, queria cuidar dele. 

Os trinta dias foi pouco, aí eu voltei a trabalhar, minha irmã lá cuidando dele e eu 

trabalhando, trabalhei só uma semana, não aguentei [...] não aguentei, não aguentei, eu queria 

tá perto dele, não queria trabalhar. Porque quando eu chegava, eu via o semblante dele: “ah, 

minha mãe chegou!”. 

Para ela o semblante de Matheus quando ela chegava em casa representava o alívio, pois 

ela era seu porto seguro e agora estava com ele de novo. Desse modo, ela decidiu pedir demissão 

e disse ao filho que não ia mais trabalhar. Embora Matheus tenha ficado preocupado em como 

eles iriam viver sem a mãe estar trabalhando, Laura o acalmou disse que tinha o seguro 

desemprego e era o tempo em que ela cuidaria dele. A vida de Laura se reorganizou em torno 

das questões que envolviam o abuso sexual do filho. Sua irmã mudou para sua casa para ajudar 

nos cuidados com Matheus, ela deixou o emprego para conseguir se dedicar integralmente ao 

filho e aos processos legais. 

Outra mudança que aconteceria após a descoberta do abuso sexual foi de casa, após a 

descoberta de quem era o abusador. A princípio, Matheus não falava sobre o abuso sexual que 
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sofreu, mas foi encaminhado para acompanhamento psicológico no CRAS, que, segundo Laura, 

tinha a intenção de descobrir quem era o abusador. Eles tinham direito apenas a três sessões, 

porém foram estendidas para mais três, pois Matheus continuava bastante fechado para se 

expor. Na saída do último dia, a psicóloga a avisou que Matheus falaria com ela. Laura disse 

que ficou desorientada, sabia que Matheus revelaria a identidade do abusador para ela, portanto 

ficou falando muito, adiando saber disso até chegar em casa e poder sentar para ouvir. 

“Aí ele já perdia a cor dos lábios, já saía fora de si, segurou nas perna de mármore da 

mesa, chega balançava. [...]Ele tirava ele [Matheus] do computador, porque ele era fascinado 

por computador, aí quando ele tava jogando no computador, quando ele tinha vontade, ia lá, 

desligava o computador, baixava o calção do menino, passava, gozava, mandava ele ir no 

banheiro passar a toalha”. 

O abusador era Marcos, irmão da vizinha que cuidava de Matheus enquanto ela estava 

no trabalho. Ele também era agente comunitário de saúde do bairro, bastante conhecido de 

todos, e com quem Laura tinha uma relação amistosa. Eles costumavam conversar inclusive 

sobre os relacionamentos amorosos dele, de maneira que Laura se sentiu traída quando soube 

que era ele. 

“Da gente conversar assim, com relação aos casos dele. Eu era tão amiga dele, minha 

raiva maior dele era essa: a traição! Olhe, pise nos meus calos, mas não me traia não, não 

gosto de mentira”. 

A proximidade de Laura com Marcos seria, posteriormente, questionada pelo juiz 

durante o julgamento. Foi um grande choque para ela saber quem foi e ver o nervosismo e medo 

do filho ao falar. Aquele homem, seu amigo, ameaçava matá-la para que seu filho não contasse 

a violência que sofria. Marcos não apenas era uma pessoa de confiança de Laura, mas também 

da comunidade, pelo seu trabalho como agente de saúde e na igreja. Justamente por isso, muitas 

pessoas não acreditavam que havia sido ele. 
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Não é incomum as mães apresentarem reações ambivalentes quanto tomam 

conhecimento de quem é o abusador, questionam-se sobre a veracidade do abuso (Santos & 

Dell’Aglio, 2009). Em alguns momentos, Laura pensava se Marcos não seria inocente, além de 

não esperar isso dele, ainda haviam as pessoas na comunidade que não acreditavam no que 

havia acontecido e o defendiam. No entanto, essa dúvida se extinguia quando Laura lembrava 

de como Matheus tremia ao lhe contar sobre quem era o abusador. A dúvida dava lugar à raiva. 

Enquanto Matheus contava para ela, demonstrava medo ao falar, pedindo para que ela 

não fizesse nada com Marcos, pois tinha receio de retaliações. Seu medo refletia as ameaças 

que se seguiam quando o abuso terminava. Quando Matheus dizia que ia contar para Laura, 

então era agredido, sempre na cabeça, e Marcos ameaça matar seu pai, sua mãe e toda a família 

se ele contasse alguma coisa. 

Considera-se que a relação entre mãe e filho esteja relacionada com a decisão da criança 

de contar ou não sobre o abuso sexual, de modo que quando há maior proximidade, a mãe 

poderia perceber mudanças na dinâmica familiar e no comportamentos de seus membros (Lima 

& Alberto, 2010). No entanto, também é importante considerar que essa escolha é uma questão 

mais complexa e abrangente do que a relação mãe-filho, ainda mais quando há ameaças 

dirigidas às mães e à família. A presente situação pode ser um exemplo disso, uma vez que 

Laura era a principal figura de apoio de Matheus, que permaneceu em silêncio por acreditar 

estar protegendo sua família, e não por uma questão de falta de confiança ou vínculos precários 

com a família. 

Como apontado em capítulo anterior, a revelação do abuso não diz respeito apenas ao 

ato das vítimas exporem propriamente a situação de violência, mas se considera como um 

processo, do qual fazem parte os antecedentes da revelação, em que acontecem mudanças 

comportamentais nos filhos, como agressividade, medos, sintomas físicos, entre outros (Santos 

& Dell’Aglio, 2013). Aponta-se que as mães irão perceber mais facilmente esses indicativos de 
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acordo com a relação de proximidade dos filhos (Lima & Albert, 2010). Um dos sintomas que 

Matheus apresentou foi encoprese, sobre o que o perito do ITEP questionou como ela não tinha 

percebido, pois aquela era um forma do filho estar comunicando a ela o que tinha acontecido. 

Laura se defendeu dizendo que não sabia que isso era um sinal de abuso sexual. Novamente, 

faz-se necessário compreender a relação de proximidade mãe-filho como apenas um dos fatores 

que pode facilitar a percepção e revelação do abuso. Tal compreensão representa um cuidado 

em não culpabilizar a mãe em relação ao filho, por manter o silêncio do abuso sexual e por não 

abordar a questão relacionada à qualidade do vínculo entre eles. Ainda no mérito dessa questão, 

é importante retomar que, assim como no caso de Matheus, as mães são os principais alvos de 

ameaças como forma de manter o segredo em torno do abuso sexual e, muitas vezes, de manter 

a continuidade dos abusos (Lima & Alberto, 2015). 

Quanto ao HPV, os primeiros procedimentos para a retirada das lesões foram sendo 

marcados, o que Laura descreve uma saga na busca por tratamentos para Matheus, que até os 

onze anos conviveu com as lesões reaparecendo. Como havia indicado o perito do ITEP, 

primeiramente Matheus foi encaminhado para uma cirurgia para remover as lesões, que foi 

realizada em um hospital público de referência em pediatria de Natal. Após oito dias do 

procedimento, por baixo das cicatrizes que se formavam, as lesões voltaram a brotar – isso 

ocorreria na maioria das operações que Matheus viria a fazer. 

A constante recidiva das lesões fez com que um dos médicos acreditasse que Matheus 

ainda estava sendo abusado. 

“Mãe, eu vou fazer, mas seu filho tá sendo abusado [fala do médico]. Tá não, doutor, 

eu to de férias, mas eu vou abandonar o emprego, esse menino dorme comigo vinte e quatro 

horas, não sai de perto de mim não. ‘Então, vou ser bem sincero a senhora, ele tá infectado no 

sangue’ [fala do médico]. Doutor, e tem cura? ‘Tem fé em Jesus?’ [fala do médico]. Tenho, to 

com pouca, mas eu tenho. ‘Pronto, só Jesus cura’ [fala do médico]”. 
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No entanto, foi difícil manter a fé diante das dificuldades no tratamento do HPV. Laura 

passou por diversos serviços e profissionais diferentes, contando hospitais e unidades básicas 

de saúde em Natal e Macaíba, realizando tanto procedimentos cirúrgicos mais complexos como 

outros mais simples, que ocorriam em unidades ambulatoriais. Em cada profissional que estava 

reavaliando Matheus, Laura precisava avisar que era necessário haver cautela na hora em que 

iam examinar o filho, costumava dizer: “doutor, tem que ser com calma, doutor, ele foi 

abusado”. 

Além disso, algumas cirurgias foram mais invasivas e agressivas, removendo maiores 

porções de pele ao redor das lesões para impedir ou retardar seu retorno, o que provocava um 

período de pós-operatório bastante sofrido para Matheus, o qual Laura acompanhava de perto, 

garantindo que não houvesse uma infecção secundária. 

“Minha filha, fazia pena. Na vila, todo mundo chorava nesses horários do banho dele, 

tanto quando ele fazia cocô, como pra higiene”. 

Embora o HPV só tenha vacina para as meninas, um infectologista recomendou que 

Matheus tomasse em mais um tentativa de diminuir as lesões, o que funcionou, embora elas 

continuassem aparecendo, a frequência e quantidade diminuíram. Constantemente, Laura ficava 

observando caso alguma lesão retornasse. 

“Um dia, eu muito curiosa, ele ficou bom ne? Meu filho, quando você passa a mãozinha, 

você não sente não? Se passar e sentir, mostre a mainha. ‘Não, mãe, olhe’ [fala de Matheus]. 

Eu, curiosa, quando você se baixa, faça força como se fosse fazer cocô. Pra mim, olhar o ânus 

dele, tinha duas, na prega do ânus. Voltei pro Anita1, ela [a pediatra] me encaminhou pro 

infectologista que tinha no Anita. Passei por um infectologista, aí o infectologista: ‘ele tem 

duas no ânus, se tirar, ele vai ficar uma criança inutilizada, vai ficar fazendo cocô direto sem 

                                                      
1 Centro de Educação e Pesquisa em Saúde Anita Garibaldi, localizado em Macaíba, município do RN, é um serviço 

de referência ambulatorial do SUS (Sistema Único de Saúde) para atenção multidisciplinar à saúde materno-infantil. 
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sentir. E aí, mãe?’ Eu disse: doutor, é um caso a se pensar. Fui pra casa, vim pra casa arrasada, 

só fazia chorar, chorar, chorar”. 

Laura decidiu utilizar solução de bateria de carro, estratégia que “o povo usa muito em 

cima de verruga”. Ela estava determinada a “matar essas duas”. Assim o fez, entregou a Deus 

a cura do filho, aplicou a solução e as lesões saíram em dois dias. 

Uma das últimas lesões que Matheus teve apareceu no olho, quando Laura percebeu que 

ele estava com uma “carninha” na região. Quando chegou na consulta, o médico disse que 

precisaria fazer uma raspagem, porém parecia não perceber a urgência que ela sentia diante do 

que via em seu filho, pois não indicava quando poderiam marcar o procedimento, pedindo 

calma para Laura. 

“Sim, doutor, o senhor tá em pé e eu to sentada, eu queria que o senhor sentasse, que a 

sala está cheia, tá vendo? Eu já não aguento mais o que eu vou lher falar. ‘Pois diga’. Doutor, 

ele passou por um abuso, ele foi abusado. ‘Por que você não me disse logo, mãe?’. Eu não 

disse porque você não deu espaço. Já fez seis cirurgia no bumbum e isso que tá no olho, eu não 

sou médica não, mas eu acho que enraizou isso em algum lugar”. 

O abuso sexual costumeiramente não deixa marcas visíveis, uma das razões que dificulta 

sua comprovação. No entanto, as marcas físicas do abuso sexual em matheus foram bastante 

presentes e de forma bem invasiva, até mesmo estampadas literalmente em seu rosto na região 

dos olhos. Para Laura, esse foi um dos procedimentos mais difíceis. Seu medo era em relação 

a uma possível sequela na visão de Matheus ou mesmo em como ficaria seu rosto, pois tinha 

como referência as cirurgias no bumbum. 

“Na minha visão né, como eu via as cirurgias no bumbum, tudo estraçalhado, eu dizia, 

meu Deus, como vai vim o olho do meu filho?”. 

Diante disso, Laura não conseguir entrar com Matheus e pediu para que seu irmão, 

técnico de enfermagem, acompanhasse o filho no dia da cirurgia, assim como foi ele quem 
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trocou os primeiros curativos quando estavam em casa. Quando Laura foi perguntar ao médico 

se haveria alguma sequela da cirurgia, pediu para que ele fosse bem realista, pois ela aguentaria 

qualquer coisa. Sobre isso, ela fala: 

“É o que já tinha escutado com relação ao que já tinha acontecido com ele, eu acho 

que tudo que viesse, eu ia absorver, eu ia escutar, entendeu? Do jeito que eu tava, eu só vivia 

anestesiada. (...) O que viesse, eu tava ali pra escutar e pra tentar agir. E catucando nos 

processos e catucando nos processos”. 

Matheus não teve nenhuma sequela do procedimento no olho, essa não foi “mais uma 

coisa” que ela precisaria aguentar e absorver. Durante toda a história que Laura narra, o que 

mais parece evidente é a sua persistência em nunca desistir de encontrar justiça pela violência 

que seu filho sofreu. Em alguma medida, sua proteção foi a ação, tudo aquilo que absorvia, ela 

pode aguentar porque foi transformado em ação – sempre “catucando” os processos. Isso fica 

evidente em sua fala: 

“Ah, minha filha, eu acho que eu andava dormente, anestesiada, eu não sentia nada. 

Eu já levava minha irmã, porque minha irmã dizia que eu fazia as coisas, mas não sabia que 

estava fazendo. Eu agia, eu agia, mas que não era eu ali. (...)Agia por impulso, porque tinha 

que agir, mas sem noção do que estava fazendo. Hoje em dia, quando a gente senta para 

conversar ela diz: “eu via a hora levar tu pro João Machado
2

”, que ela disse que eu era serena, 

que meu negócio era catucar pra descobrir, pra agir, pra prender. Batalhei muito, viu?” 

Mesmo antes do processo de Matheus ser julgado, Laura conseguiu reunir vídeos de 

Marcos com outras crianças e entregou para uma delegada da Polícia Federal. O vídeo era 

antigo, as crianças que apareciam já estavam adultas, algumas no exército, e não quiseram 

depor. Ver o vídeo foi muito forte para Laura, pois era como ver o que seu filho tinha 

                                                      
2 Hospital Colônia Doutor João Machado é o maior hospital psiquiátrico do Rio Grande Grande do Norte, localizado 

em Natal. 
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vivenciado. Por causa dessa evidência, Marcos ficou preso por quatro meses, período em que 

Laura conseguiu viver mais tranquila. No entanto, quando a delegada entrou de férias, Marcos 

foi solto, segundo Laura, sua soltura foi comprada. 

Antes dele ser liberado, Laura foi avisada sobre o dia e a hora em que ele seria solto, 

assim como de que não haveria mais ninguém para prendê-lo na Polícia Federal novamente, 

uma vez que se isso acontecesse, ela seria morta. De fato, ele foi solto no dia e na hora que 

haviam falado. Para Laura, isso foi uma porta que se fechou, mas ainda havia o processo de 

Matheus para ser julgado. 

“Quando eu chego em Macaíba, é aquele negócio: se falar, morre; se falar, morre. Aí 

guardei. Porque pra mim... e o tempo foi se passando e eu catucando o outro processo”. 

O outro processo que ela “catucava” era o do filho, que agora era o único meio de 

condenar Marcos, visto que a outra denúncia não resultou em sua prisão permanente. Uma das 

formas que Laura se preparou para o julgamento do processo de Matheus foi criando uma pasta 

com todos os documentos que se referiam direta e indiretamente ao abuso sexual do filho: 

atestados médicos, boletins de ocorrência, fotos do pós cirúrgico, entre outros. Em toda 

instituição que ia, todo procedimento ou serviço que recebia, Laura pedia um documento 

comprobatório. Esses documentos eram sua proteção e seu resguardo, assim como sua 

ferramenta para lutar por justiça. Sua casa chegou a ser arrombada, que ela acredita ter sido por 

estarem atrás dessas provas que ela guardava, porém não encontraram. Por recomendação de 

sua irmã, Laura fez três cópias de tudo, que eram guardadas em três locais diferentes. 

Durante o julgamento, Laura conheceu o depoimento de Matheus. 

“O que eu não tinha escutado, comecei a escutar (...) que apanhava, que era ameaçado, 

que ele forçava no bumbum, que aquilo gosmento era ruim. E ele foi dizendo né, que fechava 

portas e janelas, quando eu vi, eu já comecei a chorar. A lágrima escorreu”. 

Assim como durante o tratamento do HPV, ao acompanhar o filho nos procedimentos 
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médicos, Laura percebia a dimensão do abuso sofrido por Matheus, foi conhecendo mais a 

fundo partes de uma história que ainda não tinham sido reveladas, foram entrando os detalhes 

que tornavam mais nítidas as cenas de violência de Matheus. 

A partir do julgamento, Marcos recorreu em todas as instâncias e foi condenado em 

todas elas, pegando onze anos de prisão. No entanto, ele não foi detido, permanecendo foragido 

até junho desse ano. Laura apontava em qual cidade ele estava e que não vivia como alguém 

que estivesse escondido, na verdade, vivia uma vida boa e era ativo na comunidade religiosa 

local. 

Nesses anos em que esteve foragido, Laura buscou sempre se atualizar sobre o processo, 

em seus dias de folga, ela costumava ir na delegacia para saber notícias. Por estar 

constantemente envolvida com isso, Laura recebeu algumas ameaças, uma delas foi postada em 

uma rede social, em que por meio de um perfil falso, ele colocava que ela não iria entrar no ano 

de 2017, pois entrariam na sua casa e queimariam tudo, incluído ela e seus dois filhos. Laura 

registravas as ameaças e fazia boletins de ocorrências, mas nesse caso acabou sendo 

encaminhada para a Casa Abrigo Clara Camarão, localizada na Zona Norte de Natal, onde 

passou vinte e dois dias. Ela foi abrigada com a filha, enquanto Matheus ficou na casa do pai. 

As Casas Abrigos são um serviço de proteção às mulheres em situação de violência, na 

qual as mulheres ficam acolhidas provisoriamente e cujo endereço é sigiloso. Ficar na casa foi 

um período muito difícil para Laura, ela chorava todos os dias, sentia-se presa naquela casa, em 

que não podia sair e nem usar o telefone. Ela era acalentada pela filha mais nova. Desde que 

soube do abuso sexual do filho, Laura nunca paralisou, colocava-se sempre pronta para 

enfrentar todos os processos para a cura do filho e a prisão de Marcos. Mesmo no início, quando 

se sentia anestesiada, ela não parava. Laura se identifica como uma mulher guerreira e corajosa, 

aquela que luta por justiça e protege seus filhos, era a isso que ela se segurava. 

“É tanto que na minha cidade, se você se informar no centro da cidade, vai fazer uma 
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pesquisa. Se você procurar saber quem é Laura, filha do finado Silva, você só vai escutar essas 

palavras que você disse a mim agora. Eu sou uma fortaleza, que eu sou uma guerreira, que eu 

sou pé no chão. Eu só baixo a cabeça... eu ensino a meus filhos direto, só baixe a cabeça pra 

Deus, pra mais ninguém”. 

No entanto, ao mesmo tempo que essa imagem a fortalece e mantém sua esperança, 

também faz do seu sofrimento uma experiência solitária. Seus medos ficam apenas para si, a 

fortaleza é um escudo, como ela mesma diz, para não transparecer o medo, principalmente para 

seus filhos. Os momentos em que chorava, gritava, e sentia desespero, tinham espaço durante a 

madrugada, quando gritava enquanto mordia um travesseiro. Assim, ela fala com orgulho, que 

seus filhos nunca a viram chorar. Por trás dessa fortaleza estavam guardados seus medos, suas 

inseguranças, seu choro, sua falta de esperança. Tudo isso ficava por trás dos muros que 

resguardavam a imagem de um mulher forte, na qual se sustentou para seguir em frente. 

Sobre isso, retomo que enquanto ser-aí, somos sempre abertura, que ao assumir 

determinados modo de ser, pode também se enrijecer a eles. A forma que Laura encontrou para 

lidar com o sofrimento e a revolta pela violência que seu filho sofreu e pela traição de sua 

família foi transformar sua dor em ação e em resistência. Como apresentado, ela estava sempre 

“catucando” um processo, enquanto tentava ficar informada sobre as operações policiais e 

judiciais, sem deixar de procurar assistência psicológica e médica para o filho, além de 

trabalhar, pois era a única provedora da casa. Os dias em que ficou na Casa Abrigo obrigou-a a 

parar, o seu escudo era como um moinho, que enquanto está parado, sem movimento, não 

funciona. Nesse sentido, Laura não conseguia desviar de sua dor, abrigada na Casa parecia estar 

impotente, sem poder “fazer nada” por alguns dias, pois precisou recuar. 

À luz do pensamento heideggeriano, compreende-se o sofrimento como restrição de 

sentidos, como uma forma de estar limitado a um determinado modo de ser, “impossibilitado 

de corresponder a outros apelos de sentido que se façam prementes em seu mundo” (Santos & 
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Sá, 2013, p. 56). A rigidez identitária é o que produz o sofrimento, no sentido de que pode servir 

como um abrigo ou torna-se uma prisão (Santos & Sá, 2013). Desse modo, embora em diversos 

momentos seja possível pensar sobre a impotência de Laura por não ter conseguido evitar a 

violência que o filho sofreu ou diante do resultado do processo judicial, que mesmo sendo uma 

vitória, não se cumpriu na efetivação da prisão, foi apenas nesse momento do abrigamento que 

ela demonstrou alguma vulnerabilidade. 

No tocante à sua relação com Matheus, quando Laura se enrijece enquanto mulher e 

mãe guerreira, numa postura de enfrentamento na busca por justiça, seu filho acaba por ocupar 

o lugar de vítima indefesa. Nesse sentido, Matheus tinha sempre que estar em terapia e o motivo 

era: ser vítima de abuso sexual – o que servia também como uma restrição identitária para ele. 

Irei mencionar alguns pontos sobre o processo terapêutico de Matheus que acompanhei em 

2015, pois Laura os relembrou durante a entrevista. Em especial, o que ela retomou foi o medo 

que sentiu quando eu propus o encerramento da psicoterapia de Matheus, pois ele não estava 

apresentando demandas que justificassem sua continuidade, além de ter manifestado o desejo 

de não continuar no ano seguinte. Até então, Matheus já havia sido atendido por cinco 

terapeutas ao longo de quatro anos, pois seus acompanhamentos aconteciam em clínicas-escola 

ou serviços públicos com número de sessões limitado e rotatividade de profissionais. Sempre 

que havia um encerramento, Laura buscava renovar o atendimento com outro psicólogo. 

Para Laura, a indicação do encerramento da psicoterapia de Matheus foi uma surpresa 

e ela conta que foi indagar o filho sobre o motivo dele não querer continuar. 

“Para mim, foi uma aflição naquele dia. Vixe maria, meu filho, por que você não quer? 

[Laura pergunta para o filho]. ‘Mãe, eu não quero mais, mãe, eu to pronto pra ficar cara a cara 

com ele’. Eu disse: tá não, meu filho, tá não”. 

O sentido da psicoterapia para Laura estava relacionado apenas com o abuso sexual, 

portanto, o argumento que o filho usava era em relação a isso. Na verdade, durante os oitos 
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meses que estive com Matheus, as questões que ele trazia para a terapia não se relacionavam 

ao abuso sexual, mas se aproximavam de questões típicas de sua faixa etária e de seu 

relacionamento com alguns familiares. O principal motivo do encerramento era a necessidade 

que se apresentava para eles de poderem viver para além do abuso sexual, pois Matheus era 

sempre o-menino-que-sofreu-o-abuso e não conseguia se expandir para além disso aos olhos da 

mãe. Ademais, embora Laura traga um sentimento de “conclusão” com a prisão de Marcos, na 

época, não havia perspectivas de que ele fosse preso, tanto que só aconteceu três anos depois. 

Em um primeiro momento, era difícil assumir a possibilidade de seguir a sua vida sem haver 

esse encerramento, o que a deixou aflita, parecia ameaçador para ela deixar esse lugar de dor, 

mas também de luta. 

Nesse sentido, parecia haver uma centralidade do abuso sexual na vida de Laura, que, 

entre outros aspectos, desenvolveu uma relação de superproteção com Matheus. A literatura 

aponta que as mães trazem um sentimento de culpa em relação a não terem conseguido impedir 

o abuso sexual, o que as levam a assumir uma postura mais protetora com os filhos, numa 

tentativa de evitar outros abusos. Em algumas situações, esse cuidado mais protetor pode 

representar uma forma de compensação pela culpa que sentem (Carvalho, Braga, Galvão & 

Cardoso, 2010). Essa forma de cuidar se aproxima do que Heidegger vai denominar como 

cuidado substitutivo, em que se assume a tutela pelo outro. No momento em que Laura percebe 

a vulnerabilidade do filho, dirige toda a sua atenção e cuidado para ele, inclusive afastando-se 

do trabalho. Com o amadurecimento de Matheus, ela se sente mais segura e consegue 

estabelecer uma relação mais próxima do que seria o cuidado antepositivo, aquele que não se 

ocupa do outro, não lhe toma as escolhas e responsabilidades. Nesse sentido, Laura voltou a 

trabalhar quando foi sentindo mais confiança de que Matheus poderia se cuidar, que estaria 

seguro longe dela. 

“Foi difícil, foi muito difícil. Quando eu voltei [ao trabalho], eu ficava naquela 

expectativa: meu Deus, o dia todinho fora. Eu trabalhava na contagem de relógio pra chegar 
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logo em casa, aí eu via se ele tava bem, como é que ele estava. E na medida que Matheus foi 

se esticando, eu já fui ficando mais segura”. 

Quanto a isso, Heidegger não valoriza uma forma de cuidado em detrimento de outra, 

todas são modos possíveis para o ser-aí. Dessa forma, cabe pensar que em momento de crise e 

de desamparo, o cuidado substitutivo pode se fazer o único possível. Matheus precisava de sua 

mãe mais próxima, quando ela se ausentava ele ficava ansioso e parecia apenas relaxar quando 

Laura retornava, pois ela representava seu “porto seguro”. Quando ambos sentem-se mais 

seguros, podem estabelecer novas formas de cuidado. 

Ainda sobre como a atenção de Laura ficou voltada para as questões em torno de 

Matheus, acabou ouvindo de conhecidos que estava “esquecendo” sua outra filha. 

“O povo diz que eu fiquei mais apegada a ele, que eu vejo só ele, não vejo mais a 

menina. Agora, só que assim, Matheus, ele passou por esse processo todinho (...)eu botei na 

cabeça por ele ter sofrido desde os três aninhos né, que o perito do ITEP disse que desde os 

três, pelo volume do HPV, ele acha que desde os três ou antes. E assim, como veio a separação, 

ele sofreu muito, ele é uma criança carente, se chegar um homem perto dele e conversar com 

ele, vixe, o semblante dele muda de felicidade. O pai não dá atenção, então assim, eu vejo essas 

coisas e eu fiquei mais apegada a ele, fiquei, eu tenho amor do mesmo jeito que eu tenho pela 

menina, mas como ela tem o amor do pai, o pai trata bem, a família trata bem, então, eu acho 

que eu devo dar mais atenção um pouquinho a Matheus, por isso”. 

A literatura aponta que as mães podem se tornar mais protetivas com os filhos após a 

revelação do abuso sexual, o que pode ser uma atitude em relação a uma possível culpa que 

sentem ou dando-lhes mais atenção como uma forma de proteção contra agressões (Carvalho, 

Braga Galvão & Cardoso, 2010; Santos & Dell’Aglio, 2013; Lima & Alberto, 2015). Para 

Laura, as necessidade de seus filhos eram diferentes, além de Matheus ter sofrido o abuso 

sexual, também não tinha uma família protetiva e acolhedora, diante do que ela demonstra uma 
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atitude compensadora como forma de contrabalancear as carências de Matheus. Novamente, 

aqui aparece o lugar de criança vítima indefesa, e agora carente, no qual Laura parece enxergar 

o filho. 

Como discutido antes, embora Laura estivesse sempre engajada nessa batalha, em 

alguns momentos ela sentiu uma perda de fé, pedia para que outras pessoas, as que tinham fé, 

rezassem por ela, porque ela não conseguia mais. Laura não conseguiu ler uma reza, esqueceu 

como rezar a Ave Maria, quando ela perdeu a fé, procurava o chão e não encontrava. Deus não 

atende quando a gente quer, é no tempo Dele. Foi então que em 2018, por volta de maio/junho, 

Laura recebeu a visita de um agente da polícia, que conversou com ela e disse que em um mês 

Marcos estaria preso. 

“Aí eu disse assim, tá bom, eu sei que esse dia não vai chegar – ele até sorriu – esse dia 

não vai chegar, mas pedi licença a ele, me ajoelhei e disse assim: Senhor, tá nas tuas mãos o 

que ele tá dizendo, ele não tá dizendo a mim não, ele tá dizendo ao Senhor. Então, desde já, eu 

entrego nas tuas mãos. Mas sabe aquela confiança? De que ia acontecer, mas eu não pensava 

que ia ser tão rápido. Em um mês! Pela minha luta, pela minha batalha”. 

Em um mês, o agente voltou a visitá-la e mostrou a foto de Marcos dentro do carro da 

polícia. Ele foi preso em Fortaleza, onde sempre Laura alegou que ele estava, durante um culto 

evangélico, no qual se apresentava como cantor gospel, os policiais esperaram ele terminar e 

deram voz de prisão. O policial quis dar essa notícia pessoal para Laura, pois nunca tinham 

visto uma mãe tão seca e amarga. Para Laura, essa impressão que ela causa tinha a ver com a 

falta de fé e de amor, a amargura viria da falta de esperança. No entanto, esse amargor foi 

lavado, Laura chorou muito, sentiu um alívio que se continham em si. Naquele dia, voltou para 

casa sem dores, pois não havia mais tensão. 

Quando olho para a entrevista de Laura, sinto falta de ter conhecido mais de como ela 

se sentiu diante de algumas situações. Porém, quando eu tentava me aproximar mais disso, ela 
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desviava, não falava tanto o que sentia quanto o que ela tinha feito. De fato, isso faz sentido 

diante da sua postura de estar em ação, de ter transformado o que absorveu em uma atitude. 

Além disso, ela estava ali não só para contar sua história, mas para contar sua história de vitória, 

de conquista. Foi o que anunciou logo no início, era a novidade que queria contar e sem a qual 

não poderia estar ali comigo, pois já havia recusado convite similar antes. Laura agora pode 

falar de um novo lugar, o lugar de quem venceu a batalha. Assim, quando Matheus perguntou 

para onde ela estava indo no dia da entrevista, ela respondeu: 

“Do jeito que ela nos ajudou, agora tá precisando de ajuda pra faculdade dela, e eu 

vou lá, por que não? A gente já venceu a batalha. Eu acho que se eu não tivesse vencido, eu 

não viria. Como você disse pelo desconforto e hoje não. Eu to bem... nós estamos bem. É, felizes 

por estarmos libertos de tudo, graças a Deus. E agora a vida continua. Como eu disse a ele, é 

um livrinho que a gente fechou e naquele dia a gente abriu um livrinho novo. Ele disse: ‘mãe, 

interessante a sua técnica’. Eu digo: é, meu filho, sabe por que? Porque a partir de hoje é como 

se a gente tivesse nascido. A gente vai continuar como se a gente tivesse nascido agora, vamos 

contar outra história. Passado, tá lá guardado, pra não relembrar mais. E a vida continua”. 

Assim, encerramos sua entrevista. Diferente das outras, o primeiro encontro de Laura 

durou duas horas e ela não quis marcar um segundo, pois disse que não precisava. Ela parecia 

ter se sentido contemplada com aquele único momento. É importante esclarecer que a proposta 

do segundo encontro se deu inicialmente quando as participantes seriam procuradas em um 

serviço do qual não participo. Então, seriam mulheres para as quais eu era desconhecida. O que 

difere da situação de Laura, que além de possuir um vínculo de confiança comigo, também já 

teve assistência psicológica em diferentes momentos ao longo dos anos. A entrevista para ela 

pareceu mais fechamento em relação ao abuso sexual de Matheus. Ao fim, ela dobrou o TCLE 

e anunciou que seria mais um papel para a “pastinha” dele, junto com todos os demais papéis 

que documentam essa história. 
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5.5. Considerações sobre as narrativas 

 

Quando se aponta uma negligência materna diante da vitimização dos filhos, parece se 

estabelecer uma relação de causalidade entre a conduta da mãe e a violência sofrida por eles. 

De acordo com a literatura, e assim como vivenciado pelas participantes, após a revelação do 

abuso, elas reinventam seus papéis de mãe e tornam-se mais protetivas com os filhos vitimados 

como uma forma de compensação pela violência sofrida, além de ser um maneira de lidarem 

com o sentimento de culpa. Quando penso nessa questão da compensação pela culpa, pergunto- 

me se elas se sentiriam em dívida com os filhos. 

O estar em dívida é originário do ser-aí e, onticamente, assume a forma de ter débitos, 

segundo o qual Heidegger afirma que “esse ‘estar em dívida’ no sentido de ‘ter débitos’ é um 

modo de ser-com os outros no âmbito da ocupação de providências e encomendas” (Heidegger, 

1927/2011, p. 361). Com isso, esse modo de ser e estar em dívida refere-se ao que é passível de 

ocupação. Lembrando que o ser-aí pode tomar o outro como simplesmente dado, numa relação 

de cuidado substitutivo em que se ocupa do outro. Seria nesse sentido que elas providenciam 

um cuidado superprotetor? 

Além disso, o ser e estar em dívida é um modo de ser do ser-aí que remete a uma culpa 

moral e a um “deve-se a”, no sentido de ser o provocador de alguma coisa e também quando o 

outro é “aquele a quem se deve que um outro esteja em perigo, desoriente-se ou até mesmo 

fracasse em sua vida” (Heidegger, 1927/2011, p. 362). Esses seriam significados para o ser e 

estar em dívida, nos quais acaba-se por “fazer-se culpado” em decorrência de certos 

comportamentos, ou seja, “sendo responsável por uma dívida, ferir seu direito e por isso tornar- 

se passível de punição” (Heidegger, 1927/2011, p. 361). Desse modo, são essas interpretações 

cotidianas da culpa que aparecem nas narrativas das mães. Além do cuidado mais protetivo, em 

determinado momento, tanto Emília como Laura entenderam como castigo divino o que 
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estavam passando, Emília por não ter acreditado na primeira denúncia contra o marido e Laura 

por entender que estaria “pagando” por erros do passado. 

Ainda em relação à culpa, podemos pensar como naturalmente questiona-se a culpa da 

mãe, mas não de outros adultos responsáveis pela criança, ainda mais em situações em que a 

violência acontece na presença de outras pessoas. Quando voltamos nosso olhar apenas para as 

mães, acabamos obscurecendo o papel do pai, da família e da comunidade. Além disso, a 

violência sexual não acontece de repente ou ao acaso, mas vai se enredando em cenários e 

narrativas (Marra, 2016). Portanto, se não diz sobre uma ação-reação, como falar em culpa na 

dinâmica relacional de uma família em situação de abuso sexual? 

No entanto, a culpabilização da mãe não está presente apenas em situação de violência 

contra os filhos, mas em relação à formação deles no geral, uma vez que convivemos com um 

discurso que naturaliza as mães enquanto principais responsáveis pela criação e bem-estar dos 

filhos. Quanto a isso, lembro que, para Heidegger, um dos comportamentos característicos da 

impessoalidade do ser-aí é o falatório, que seria uma fala desapropriada do cotidiano, uma fala 

que é de todos e não é de ninguém (Clini, 2018). 

No falatório as informações são passadas repetidamente e tornam-se verdades sobre 

tudo que há, assumindo até mesmo um caráter autoritário, em que as coisas se tornam o que se 

fala delas (Clini, 2018). Retomo então alguns ditados populares sobre mães, como: em coração 

de mãe, sempre cabe mais um; tal mãe, tal filha; mãe é padecer no paraíso. As “verdades” que 

aparecem nessas frases, que certamente qualquer um já ouviu, mostram as mães como 

acolhedoras, sempre abertas a cuidar e receber o outro; como a principal referência dos filhos, 

a quem se espelha; e sobre o sofrimento e o amor incondicional da maternidade. 

A partir disso, podemos pensar que a questão da culpa surge como possibilidade 

interpretativa em nosso horizonte histórico vinculada às orientações gerais acerca do ser mãe, 

e não apenas isso, mas aos modos corretos e esperados de se exercer a maternidade. Como 
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apresentado em capítulo anterior, essa imagem de boa mãe remete a uma devoção aos filhos, a 

um amor incondicional e à valorização do papel de mãe em relação a outros desempenhados 

pela mulher. Para Forna (1999), a insistência sobre um certa maneira (naturalizada) de ser mãe 

imprime às mulheres um padrão tanto rígido como impossível, o qual leva as mulheres a 

questionarem e avaliarem cada aspecto do que fazem, pensam e sentem. 

Retomando uma fala de Emília, quando o abuso sexual é revelado, ela sente estar 

aterrissando em um outro mundo. E que mundo seria esse? Uma das primeiras questões que 

aparecem é a quebra de confiança, pois quando passam a saber do abuso, também tomam 

conhecimento de quem o cometeu. Sobre isso, um ponto que aparece tanto na literatura como 

nas narrativas é o sentimento de ambivalência em relação ao abusador. Mesmo quando 

acreditam nos relatos dos filhos, as mães podem se sentir confusas e questionam-se sobre a 

veracidade da violência. Essa dúvida parecia surgir fundada na irremediável quebra de 

confiança com o abusador(a) e com o papel que representava, no caso de professora, de marido, 

de pai e de amigo. 

Frente a isso, a desconfiança em relação aos outros e a manutenção de um olhar de 

malícia para o mundo tornam-se formas de proteção, pois o mundo que se revela a partir disso 

é permeado por maldade e segundas intenções. Nas falas de Cláudia e Laura, elas alertam os 

filhos para estarem mais atentos e vigilantes com outras pessoas, é necessário confiar 

desconfiando. Refletindo sobre o aterrissar em um mundo diferente, podemos pensar que não é 

tanto a chegada nesse novo lugar, mas o que parece se fazer é o descortinar da inospitalidade 

do mundo. Enquanto ser-aí, não temos nenhuma determinação originária e somos lançados ao 

mundo, o existir é um estar para fora, no qual nos constituímos junto ao mundo e nele buscando 

alguma familiaridade. Nessas determinações mundanas é que acabamos por construir 

identidades, que podem ser mais restritivas ou não, mas que, em última instância, nos garante 

(aparentemente) certa estabilidade no mundo. 
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Nesse sentido, elas são convocada a agir, “a partir do momento em que a 

criança/adolescente revela o fato à mãe, a história passa a ser muito mais da mãe do que da 

vítima. A criança agora quer ter certeza de que a mãe vai confiar nela, cuidar dela e protegê-la” 

(Marra, 2016, p. 84). Esse agir é atravessado por sentimentos de ambiguidade, principalmente 

quando o abuso é incestuoso, o que nos remete à situação de Emília, em que há o conflito dos 

papéis de mãe e esposa, uma vez que o abusador é o pai e o esposo. Como visto no capítulo de 

revisão, esse conflito traz bastante ambivalência para as mães, que têm de escolher entre 

preservar o casamento e manter a coesão do lar e proteger o filho. De certa maneira, a 

necessidade de ter que escolher, de se posicionar, reflete o jogo do existir, em que o ser-aí se 

compreende a partir de suas possibilidades, de modo que “está sempre numa ou noutra 

possibilidade, ela (ser- aí) constantemente não é uma ou outra e, no projeto existenciário, recusa 

uma ou outra (Heidegger, 1927/2011, p. 365). 

Desse modo, Heidegger pensa o ser-aí enquanto projeto, sendo essencialmente um nada 

– não no sentido de uma falta, mas como constitutivo do projetar-se. É a partir desse nada que 

o ser-aí é livre para suas  possibilidades existenciárias, pode escolher uma outra possibilidade, 

o que porém implica em suportar não ter escolhido nem poder escolher outras (Heidegger, 

1927/2011). Portanto, ao escolher uma possibilidade, precisamos lidar com o que foi escolhido, 

mas também com a possibilidade não escolhida. 

Junto a isso, as mães encontram-se num momento de grande desamparo ao tomarem 

conhecimento do abuso sexual dos filhos. A ruptura que isso provoca na vida doméstica e 

familiar arranca essas mulheres da imersão no mundo, característico da impessoalidade 

cotidiana. O mundo que tinham como seguro, representado pelas pessoas em quem confiavam 

seus filhos, agora traz uma ruptura marcada pela angústia, que provoca um estranheza diante 

da inospitalidade do mundo e da fragilidade da vida. As mães que conhecemos nessa pesquisa 

acreditavam que seus filhos estavam seguros, assim como em próprios desempenhos enquanto 
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mãe. Como poder estabelecer novas relações de confiança se não há mais garantias? Em cada 

situação, elas se asseguravam do cuidado e proteção dos filhos, porém todas foram violadas. 

Para Cláudia, a filha estava na escola, participando das atividades extracurriculares com uma 

professora; para Emília, a filha estava com o pai e marido perfeito; e para Laura, o filho estava 

na casa de amigos da família, que frequentava há sete anos. 

Diante dessas traições, vem o sentimento de raiva, que parecia tomá-las além do que 

poderiam dar conta. Essa raiva foi uma presença importante nas entrevistas, junto a uma noção 

de que conseguir transcender esse sentimento, que estava voltado para uma revolta sobre o que 

aconteceu, traria a sensação de estarem “mais libertas”, não tão vulneráveis a essa raiva. Nesse 

mérito, as participantes trouxeram a ideia de que somente perdoando o(a) abusador(a) iriam se 

libertar da intensidade desse sentimento. Sendo que cada uma se engajou em um percurso 

singular para isso: Cláudia parece estar ainda reconhecendo todos esses sentimentos, dado que 

ainda faz menos de um ano da descoberta do abuso, e ampara-se na fé para conseguir perdoar; 

para Emília, o caminho foi o perdoar-se, apenas quando conseguiu isso, pôde rezar pelo ex-

marido; e Laura parece estar no gozo da vitória, liberta-se da raiva pelo sentimento de que a 

justiça foi feita. 

Quando elas trazem o perdão como possibilidade de sair do aprisionamento da raiva, 

remeto-me à noção de serenidade em Heidegger (1959); o filosofo traz, primeiramente, como 

uma possibilidade de se relacionar com a técnica sem negá-la, mas também sem se contrapor a 

ela, é como dizer sim e não ao mesmo tempo. Para a questão que aqui me concerne, penso nessa 

relação como um não se aprisionar à raiva, mas também de não negá-la, ou seja, de aceitá-la 

sem a ela se submeter totalmente. Dessa maneira, o lidar com a raiva se remeteria muito mais 

“à integração do sofrimento como uma possibilidade igualmente própria do existir, do que à 

libertação do sofrimento no sentido de eliminá-lo da vida (Sá, 2016, p. 40). É nesse sentido que 

superar o sofrimento significa habitá-lo e não livrar-se dele. 
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Por fim, quanto ao relacionamento com as filhas, surgiram algumas dificuldades em 

conversar com elas após a revelação do abuso sexual. Emília parecia ter medo do que podia 

ouvir da filha, enquanto que para Cláudia era mais difícil lidar com os próprios sentimentos em 

relação ao abuso da filha, que remetiam as suas próprias questões de infância. Nesse sentido, 

Marra (2016) aponta que as mães demonstram bastante dificuldade de dialogarem com as filhas 

em situação de abuso. Nas entrevistas, a assistência profissional aparece como um recurso para 

ajudar a lidar com essa dificuldade, não porque a comunicação mãe-filha seja necessariamente 

foco de intervenção, mas porque as mães parecem, em alguma medida, delegar aos profissionais 

a lida com questões que envolvam diretamente a experiência dos filhos com a violência sofrida. 

Assim, elas garantem que os filhos tenham esse espaço de escuta e acolhimento, sendo mais 

abrangente do que elas mesmas podem oferecer aos filhos. Desse modo, esse suporte 

profissional pode significar importante apoio emocional para as mães. 
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6. Considerações Finais 

 

Embora, desde o início desse trabalho, tenha ficado claro a não intenção de responder a 

pergunta sobre a negligência materna, fez-se impossível a tarefa de não discutir a questão da 

culpa, uma vez que tanto nas discussões da literatura científica como nas narrativas, a culpa 

aparecia como um dos sentimentos mais predominantes nos relatos das mães. Quase como um 

legado histórico da maternidade, quando a mãe sente-se culpada ou quando terceiros lhe 

apontam isso, a culpa acaba por acusar “falhas” e faltas da mulher/mãe. O que se torna mais 

delicado quando há a concretização da violação e vulnerabilidade das vítimas de abuso sexual 

infantil dentro das relações familiares. 

Entre outros aspectos, essa culpa remete-se a não conseguirem evitar a violência sofrida 

pelos filhos, assim como ao desconhecimento da situação abusiva. Lembro que Emília e Laura 

foram indagadas por profissionais sobre como não viram os sinais do abuso sexual, o que foi 

percebido por elas como um julgamento, deixando-as numa postura defensiva ao se justificarem 

que não conheciam esses sinais, pois não tinham estudo para isso. Todavia elas tenham 

percebido essas falas como indiretamente acusatórias, conversar com as mães sobre os possíveis 

sinais que pudessem indicar um abuso sexual pode se revelar como uma possibilidade terapêutica 

para elas por contribuir para que compreendam suas próprias limitações dentro desse contexto, 

desvelando também novas possibilidades de cuidado. 

Para nossas participantes, o acompanhamento profissional consistiu em um importante 

apoio para as mães. A descoberta do abuso sexual torna-se um momento de crise bastante 

marcado pelo sentimento de desamparo diante de tantas perdas, como da sensação de segurança, 

de confiança no então abusador, da inocência dos filhos e do ideal de família. Assim, a mães 

buscam se reestruturar e redefinir seus papéis junto aos filhos e a família, contando com a ajuda 
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profissional para isso, que muitas vezes, além do apoio emocional, parece ter o sentido também 

de ajudar a construir um sentido para entender o que aconteceu e o que fazer a partir disso. 

Dessa forma, o conhecimento técnico presente no profissional aparece como um suporte para 

ajudar a construir um sentido ao que aconteceu. Aqui lembro de Laura, para quem a prisão do 

abusador significava mais que a punição pelo seu crime, parecia também ser condição para 

reestabelecer sua segurança com o mundo. Acreditar que ele ia estar preso reforçava os sistemas 

legais garantidores da estabilidade da sociedade. 

Nas entrevistas, ficou evidente a importância do contato com os profissionais como forma 

de apoio emocional, até mesmo a construção da narrativa, como parte da pesquisa, foi uma 

experiência de escuta e acolhimento que possibilitou uma elaboração sobre suas experiências. 

Exemplifico com Cláudia, que revelou sua própria história de violência, o que lhe trazia grande 

vergonha, mas escolheu compartilhar comigo dando a sua experiência, um segredo até então, 

um sentido de ajudar outras pessoas. 

Vale mencionar que apenas Emília teve um apoio profissional individualizado para ela 

mesma, Cláudia e Laura eram atendidas enquanto acompanhantes de seus filhos. É seguro 

apontar a importância de que as mães possam em alguma medida ser foco de uma atenção 

profissional, visto não só o impacto que a descoberta do abuso sexual desencadeia, mas também 

o lugar que ocupam de centralidade da resolução dos conflitos após essa revelação. Como 

vimos, as mães comumente denunciam e são a pessoa da família a quem as vítimas mais 

revelam o abuso; também são as que mais acompanham os filhos aos serviços profissionais e 

procedimentos jurídicos e policiais, logo, são as principais responsáveis por isso; além de serem 

o principal amparo emocional dos filhos. 

No entanto, salienta-se também a importância de uma intervenção junto à família, uma 

vez, que incluir apenas a mãe pode contribuir para responsabilizá-la ainda mais pelo cuidado 

com o filho vitimado. O abuso sexual é uma violência que atinge a família e intervenções 
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pautadas apenas díade mãe-filho podem ocultar o sofrimento de outros membros da família. 

Exemplificando a partir das narrativas dessa pesquisa, encontramos na situação de Cláudia, o 

marido que passou a beber mais após a descoberta do abuso da filha; o filho mais novo de 

Emília que foi testemunha possivelmente de várias cenas de abuso entre pai e filha, até mesmo 

tentando filmar para produzir uma prova e proteger a irmã; por fim, também a filha mais nova 

de Laura que em alguma medida passou a receber menos atenção da mãe visto os cuidados que 

se fizeram necessário com Matheus, além de também ter vivido as ameaças feitas à família, 

tendo inclusive se abrigado junto com a mãe. 

A perspectiva fenomenológica nos possibilitou um caminho de pesquisa que se afasta 

do pensamento natural, o qual apresenta relações de causalidade entre os fenômenos e visa o 

seu controle e quantificação. Não se questiona aqui a validade ou importância desse 

pensamento, assim como Heidegger não nega o pensamento calculante, reconhecendo sua 

contribuição para a construção do conhecimento. No entanto, nos reconhecendo nessa 

contramão, abrimos espaço para essas narrativas, apresentando-as separadamente, 

reconhecendo e legitimando suas experiências, que embora sejam singulares, estão circunscritas 

ao nosso horizonte histórico de sentido, de modo que apontam as expectativas em torno do papel 

materno a ser desempenhado pelas mulheres e nos permite por em questão tais concepções. 
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8. Apêndice 

8.1. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE 

Esclarecimentos 

Este é um convite para você participar da pesquisa: A experiência de ser mãe de crianças 

vítimas de abuso sexual: uma compreensão fenomenológica, que tem como pesquisadora 

responsável Gabriela Gibson Cunha. 

Caso decida contribuir, você participará de um encontro individual com a pesquisadora, 

no qual será convidada a conversar sobre sua experiência de ser mãe de uma criança que sofreu 

abuso sexual em uma entrevista que pode durar cerca de até 01 hora, podendo se estender de 

acordo com seu desejo e disponibilidade em falar mais. As conversas serão gravadas com o 

auxílio de um gravador de voz para facilitar a transcrição das falas e serão utilizadas somente 

para os fins dessa pesquisa. Quanto à isso, você precisará assinar uma autorização específica. 

Quanto a previsão de riscos, é possível que durante a realização da entrevista sejam 

feitos alguns questionamentos sobre sua experiência, o que pode trazer um sofrimento ou outro 

tipo de desconforto decorrente do resgate de algumas lembranças ou mesmo das reflexões a 

serem feitas. Assim como os possíveis riscos, os benefícios de participar da pesquisa estão 

relacionados a possibilidade de narrar suas vivências numa entrevista que se aproxima de uma 

escuta clínica, o que contribui para a reflexão e elaboração da própria experiência. 

No entanto, caso haja algum desconforto, como psicóloga, posso oferecer suporte 

psicológico, caso necessite. Além de minha disponibilidade, você poderá ter assistência 

psicológica gratuita no Serviço de Psicologia Aplicada, clínica-escola de psicologia da UFRN, 

sendo prestada por mim ou por outro profissional da instituição. 
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Durante todo o período da pesquisa você poderá tirar suas dúvidas ligando para Gabriela 

Gibson Cunha, no telefone: (84) 99957 7928, e-mail: gabrielagibson@outlook.com, ou para a 

orientadora da pesquisa Elza Maria do Socorro Dutra, no telefone: (84) 99924-4175 e e-mail: 

elza_dutra@hotmail.com. 

Você tem o direito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 

fase da pesquisa, sem nenhum prejuízo para você. 

Os dados que você irá nos fornecer serão confidenciais e serão divulgados apenas em 

congressos ou publicações científicas, não havendo divulgação de nenhum dado que possa lhe 

identificar. 

Esses dados serão guardados pelo pesquisador responsável por essa pesquisa em local 

seguro e por um período de 5 anos. 

 

 

 

 

 

 

 

(rubrica do Participante) (rubrica do Pesquisador) 

 

 

 

 

Se você tiver algum gasto pela sua participação nessa pesquisa, ele será assumido pelo 

pesquisador e reembolsado para você. 

Se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta pesquisa, você será 

mailto:gabrielagibson@outlook.com
mailto:elza_dutra@hotmail.com
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indenizado. 

Qualquer dúvida sobre a ética dessa pesquisa você deverá ligar para o Comitê de Ética 

em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, telefone 3215-3135. 

Este documento foi impresso em duas vias. Uma ficará com você e a outra com o 

pesquisador responsável Gabriela Gibson Cunha. 

 

Consentimento Livre e Esclarecido 

Após ter sido esclarecido sobre os objetivos, importância e o modo como os dados serão 

coletados nessa pesquisa, além de conhecer os riscos, desconfortos e benefícios que ela trará 

para mim e ter ficado ciente de todos os meus direitos, concordo em participar da pesquisa A 

experiência de ser mãe de crianças vítimas de abuso sexual: uma compreensão 

fenomenológica, e autorizo a divulgação das informações por mim fornecidas em congressos 

e/ou publicações científicas desde que nenhum dado possa me identificar. 

 

 

Natal,  /  /  . 

 

 

 

 

Assinatura do participante da pesquisa 

 

 

 

Impressão 
datiloscópica do 

participante 
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Declaração do pesquisador responsável 

Como pesquisador responsável pelo estudo Gabriela Gibson Cunha, declaro que assumo 

a inteira responsabilidade de cumprir fielmente os procedimentos metodologicamente e direitos 

que foram esclarecidos e assegurados ao participante desse estudo, assim como manter sigilo e 

confidencialidade sobre a identidade do mesmo. 

Declaro ainda estar ciente que na inobservância do compromisso ora assumido estarei 

infringindo as normas e diretrizes propostas pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de 

Saúde – CNS, que regulamenta as pesquisas envolvendo o ser humano. 

 

 

Natal,  /  /  . 

 

 

Assinatura da pesquisadora responsável 
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8.2. Termo de Autorização para Gravação de Voz 

Eu,  , depois de entender os riscos e 

benefícios que a pesquisa intitulada A experiência de ser mãe de crianças vítimas de abuso 

sexual: uma compreensão fenomenológica poderá trazer e, entender especialmente os métodos 

que serão usados para a coleta de dados, assim como, estar ciente da necessidade da gravação 

de minha entrevista, AUTORIZO, por meio deste termo, a pesquisadora Gabriela Gibson 

Cunha a realizar a gravação de minha entrevista sem custos financeiros a nenhuma parte. 

Esta AUTORIZAÇÃO foi concedida mediante o compromisso dos pesquisadores 

acima citados em garantir-me os seguintes direitos: 

1. poderei ler a transcrição de minha gravação; 

 

2. os dados coletados serão usados exclusivamente para gerar informações para a 

pesquisa aqui relatada e outras publicações dela decorrentes, quais sejam: revistas científicas, 

congressos e jornais; 

3. minha identificação não será revelada em nenhuma das vias de publicação das 

informações geradas; 

4. qualquer outra forma de utilização dessas informações somente poderá ser feita 

mediante minha autorização; 

5. os dados coletados serão guardados por 5 anos, sob a responsabilidade do(a) 

pesquisador(a) coordenador(a) da pesquisa Gabriela Gibson Cunha, e após esse período, serão 

destruídos e, 

6. serei livre para interromper minha participação na pesquisa a qualquer momento e/ou 

solicitar a posse da gravação e transcrição de minha entrevista. 

 

 

Natal,  /  /  . 


