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RESUMO  

 

Este trabalho busca fazer uma análise dos discursos, acerca do abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, proferidos pelas famílias atendidas e pelas profissionais que atendem no Centro 

de Referência Especializado em Assistência Social de Manaus – Creas (do bairro Nossa 

Senhora das Graças). Enfatizando nesses discursos as noções de família, conflito, poder e 

moralidades. Partimos do olhar da Antropologia para tal análise, desta forma, acompanhamos 

semanalmente as atividades realizadas no Creas, realizamos entrevistas, observamos e 

descrevemos as atividades e o que é falado e escrito pelas profissionais, bem como pelas 

famílias que recebem atendimento especializado naquela instituição. Os discursos podem nos 

mostrar o modo como é visto o abuso sexual contra crianças e adolescentes, dos diferentes 

pontos de vista (de quem atende os casos e de quem recebe o atendimento). Desse modo, é 

possível demonstrar os sentidos e significados que embasam os discursos nas instâncias 

públicas de combate e auxílio às vítimas de abuso sexual e seus familiares. Assim, neste 

trabalho buscaremos responder a questões como: Quais discursos são proferidos, em âmbito 

público, sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes? Que noções embasam estes 

discursos? Como as regras sociais inscritas na sociedade influenciam e/ou legitimam certos 

discursos? Entre outras questões relevantes para a pesquisa. 
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Nem sempre os que me protegiam sabiam da diferença entre                                                                       

sentimento e realidade. Isso acontecia, por exemplo, quando me 

ensinaram a recear os desconhecidos. Na realidade a maior parte da 

violência contra as crianças sempre foi praticada, não por 

estranhos, mas por parentes e conhecidos.                                                                               

  Mia Couto 
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1 Introdução 

A pesquisa de iniciação científica que esteve em vigência de Julho de 2013 a Julho de 2013, 

buscou fazer uma análise dos discursos que permeiam os casos abuso sexual de crianças e 

adolescente, a partir das falas das famílias atendidas e das profissionais que atendem no 

Centro de Referência em Assistência Social de Manaus – Creas
1
, trazendo para o centro do 

debate os sentidos e significados de família, conflitos, poder e moralidades. Trataremos de 

verificar as representações que engendram os discursos acerca desses temas. 

O lócus da pesquisa é o Creas – Nossa Senhora das Graças
2
, esta instituição foi escolhida 

porque, para além do próprio nome, representa um centro de referência, no que diz respeito a 

abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Os Creas, de modo geral, devem 

atender a demandas das famílias que estão vivenciando situação de violação de direitos, tendo 

como prioridade o atendimento a violação de direitos das crianças e adolescentes
3
. O Creas – 

Nossa Senhora das Graças, atende uma enorme demanda de abuso e exploração sexual, por 

essa razão e pelo esforço da coordenação em fazer com que esta demanda seja, cada vez mais, 

                                                
1
 Unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e 

famílias com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para 

enfrentar a dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um 

conjunto de profissionais e processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento 

individualizado especializado [...] Os CREAS fazem parte do Sistema Único da Assistência Social - 

SUAS que se configura como o novo reordenamento da política de assistência social na perspectiva de 

promover maior efetividade de suas ações, aumentando sua cobertura. Neste sentido, a política de 

assistência social é organizada por tipo de proteção - básica e especial, conforme a natureza da 

proteção social e por níveis de complexidade do atendimento. (Guia de normatização no Um (1) do 

Ministério do desenvolvimento social e combate à fome - MDS) 

2
 Essa distinção faz-se necessária, pois no início do ano de 2013, foi implementado um outro Creas em 

Manaus. Na cidade nova, deste modo o único Creas existente em Manaus antes de 2013, passou a ser 

chamado de Creas Nossa Senhora das Graças, enquanto o outro se chama Creas cidade nova. Usarei 

durante todo o texto, para não ficar exaustivo somente Creas para me referi ao Creas - Nossa Senhora 

das Graças.  

3
 As violações de direitos das crianças e adolescentes são: abuso e exploração sexual, qual forma de 

violência doméstica, situação de mendicância e trabalho Infantil. Os Creas devem atender também a 

crianças e adolescentes sob medida de proteção da justiça ou medidas socioeducativas de liberdade 

assistida e de prestação de serviços à comunidade; além de colaborar para reinserção sócio-familiar.  
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bem atendida, é que podemos postula-lo na categoria de um centro de referência no combate 

e, principalmente, auxílio às vítimas e seus familiares. 

O projeto aqui proposto nasce a partir de outro, em que olhamos para as relações de poder que 

permeiam os casos de abuso sexual, que são atendidos no Creas. A pesquisa, com duração de 

12 meses, resultou em um relatório e alguns textos apresentados em eventos. Demonstramos, 

a partir de três casos analisados, que as relações de poder estão presentes nos casos de abuso 

sexual, seja ele intra ou extrafamiliar. Percebemos que as relações de parentesco, permeados 

por relações de hierárquicas de poder, ditam certas regras, que são, extremamente importantes 

para se ter uma visão ampla do caso e não somente do ato de abuso sexual em si, pois 

isoladamente, ele nos diz pouco sobre as relações familiares, que, em sua maior parte, é 

conflituosa. Conflitos esses acionados e/ou retomados pelo abuso sexual. 

Para este projeto pensamos ser uma boa opção para dar corpo a este relatório de atividades 

desenvolvidas no Programa Institucional de Iniciação Científica, parágrafos que ofereçam o 

escopo de uma pesquisa em torno dos discursos sobre abuso sexual contra crianças e 

adolescentes, proferidos nos âmbitos institucionais de Manaus, tendo como lócus de análise 

uma de suas instituições – o Creas. 

 

2 Metodologia 

A base fundamental de todo a pesquisa é o levantamento bibliográfico sobre o tema, 

procurando fazer a ponte entre o material estudado e material obtido empiricamente. Nossa 

pesquisa busca olhar para a temática pelo viés da Antropologia, seguindo o que aponta 

Cardoso (2006) que o olhar, o ouvir e o escrever, que estão presentes nas ciências sociais 

adquirem um sistema de ideias e valores próprios na antropologia. Desta forma, durante toda 

a elaboração da pesquisa, buscaremos olhar, ouvir e escrever a partir do ponto de vista 

antropológico, advertimos, contudo, que noções sociológicas estão apontadas neste trabalho . 
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Procuramos acompanhar, na medida do possível, as atividades realizadas pelo Creas, mesmo 

não estando lá com a assiduidade desejável, devido aos contratempos que já relatei. 

Uma vez que o trabalho tem enfoque nos discursos, o norte da pesquisa será dado, obviamente 

pelos relatos falados, dos relatos não-ditos e dos escritos de profissionais que atendem no 

Creas e de famílias que são atendidas naquela instituição. 

Desse modo, o fundamento metodológico de análise é no sentido e significados dessas 

narrativas, adotamos o conceito weberiano de “sentido”, pois ele nos ajuda no modo de olhar 

para essas falas. Deste modo, para Weber (1987) 

A palavra “Sentido” é usada aqui em duas ocasiões diferentes. Primeiro, 

existe a conduta real de um ator específico em uma dada situação histórica 

ou a aproximação grosseira baseada numa dada quantidade de casos, 

envolvendo muitos atores; e, em segundo lugar, há o “tipo ideal” conceitual 

de sentido subjetivo, atribuído a um ator hipotético num dado tipo de 

conduta. Em nenhum dos dois casos pode ser usado como um sentido 

objetivamente “válido”, ou um sentido “verdadeiro”, estabelecido 

metafisicamente. Reside aqui a distinção entre ciências empíricas da ação, 

tais como Sociologia e a História e as disciplinas ortodoxas, tais como a 

Jurisprudência, a Lógica, a Ética ou a Estética, cujo propósito é determinar o 

significado “verdadeiro” e válido dos objetos de sua análise. 

 

Enquanto pesquisa em ciências sociais, o que buscamos não são sentidos validados, nem 

verdades. São as representações dos atores envolvidos nos casos de abuso sexual. Elas 

refletem as condutas e medidas tomadas nas esferas públicas e domésticas acerca tema do 

abuso sexual e, por isso nos interessa. 

Uma questão importante, que julgo ser, também de cunho metodológico é o estudo em grupo. 

Realizando diversas ações de pesquisa e extensão e isso só é possível porque trabalhamos em 

grupo. O núcleo de pesquisa em gênero, famílias, conflitos e sexualidades – Azulilás têm 

realizado estudo e discussão de textos em grupo, visitas a instituições que fazem parte da rede 

de proteção à criança e adolescentes, como a DEPCA, SAVVIS, Conselhos Tutelares, entre 

outros. Trabalhamos na elaboração de projetos que visam à pesquisa e a ação dentro da 

temática do abuso sexual de crianças e adolescentes, concorreremos em editais, como o 

Conanda (Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente), Petrobrás, MEC-
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SESU. Fomos aprovados neste último, com o projeto Observatório da violência sexual de 

crianças e adolescentes em Manaus, que foi e teve início em janeiro de 2013. Estaremos 

presentes, apresentando trabalhos acerca da temática, em diversos congressos e seminários no 

Brasil e no México. 

Na prática, com relação ao projeto de pesquisa aqui proposto, realizamos visitas semanais ao 

Creas para acompanhamento das atividades. O rendimento da pesquisa nessas visitas estava 

sendo prejudicado desde maio de 2012, período em que houve enchente em Manaus e todos 

os estagiários e profissionais (Assistentes sociais, psicólogos, advogados), bem como as 

instalações do Creas foram utilizados para auxílio aos atingidos com as fortes chuvas. As 

profissionais da instituição pararam o atendimento a vítimas de abuso sexual e passaram a 

fazer visitas e entregar mantimentos para os atingidos pela enchente, salas ficaram lotadas 

com mantimentos, produtos de higiene, equipamentos, como botas, luvas de proteção, entre 

outros. Diante desta situação, tornou-se difícil acompanharmos as atividades, nada rotineiras, 

das profissionais do Creas. 

Passada a enchente, conseguimos voltar a participar das atividades, mas não demorou muito 

para a atribulação voltar a rondar o Creas. Com a iminência das eleições municipais 2012, o 

alvoroço tomou conta novamente da instituição. Nenhum dos funcionários sabia se 

continuaria trabalhando no Creas, pois a maioria exercia cargo comissionado, por essa razão 

houve um concurso público antes da eleição e todas estavam estudando vorazmente para a 

prova.  As profissionais estavam inseguras sobre a situação de cada uma no Creas, devido à 

possível mudança de administração municipal. 

Com a efetivação da mudança de administração na prefeitura, novas profissionais assumiram 

os cargos, a nova equipe é dedicada, mas a troca das profissionais gera uma gama de 

problemas, inicialmente, porque as vítimas de abuso sexual e suas famílias não têm uma 
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continuidade adequada no seu atendimento, além de ter que contar seu drama novamente 

diversas vezes em instituições e para profissionais diferentes. 

Todas essas situações difíceis de contornar tornam o trabalho de pesquisa uma ação de 

negociação no campo de força, que são as instituições públicas, especialmente quando nos 

inserimos neste campo como pesquisador que vai observar, ouvir e entrevistar, mas que não 

vai agir, nem colaborar de forma mais efetiva no trabalho desenvolvido na instituição. 

Por esse motivo optamos por uma forma de inserção, que contribuía para o trabalho de rotina 

que elas desenvolvem na instituição, como preenchimento de fichas e formulários, atender 

telefones, ajudar com a elaboração de apresentação para os grupos de pais e crianças, 

alimentar banco de dados entre outras atividades que forem solicitadas. Esse modo de 

inserção me ofereceu certo “conforto” em estar naquele ambiente, além de ser vista com uma 

integrante da equipe. 

Apesar das dificuldades da primeira etapa da pesquisa, no segundo momento a pesquisa 

ocorreu mais tranquilamente, renegociei, com as novas profissionais, minha permanência na 

instituição. 

As visitas passaram a acontecer às quintas-feiras a tarde, na oportunidade aproveito para 

observar como é dinâmica do atendimento, as conversas sobre os casos e suas nuances, faço 

entrevistas e ajudo a alimentar um banco de dados de atendimentos no computador, desta 

forma tenho acesso aos PIA’s
4
, posso manuseá-los e observar os relatos escritos de cada caso.  

Esta análise documental pode ser definida como a observação que tem como objeto não os 

                                                
4
Plano Individual de Atendimento (PIA), segundo as orientações do SUAS, deve ser “um instrumento 

de organização da atuação interdisciplinar da equipe de trabalho do CREAS. Constituindo-se no 

caminho a ser seguido pela equipe e pela criança/ adolescentes atendido, deve servir também como um 

meio de avaliação de resultados e de responsabilidades técnicas assumidas. Contendo metas a serem 

atingidas, não apenas no âmbito específico do serviço, mas na rede de atendimento em que estiverem 

inseridas as pessoas atendidas”. Cada Creas deve seguir um modelo específico, mas também pode 

acrescentar elementos que jugarem necessários. O PIA do Creas Nossa Senhora das graças, 

atualmente, foi reformulado em relação ao do ano de 2012.  
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fenômenos sociais, quando e como se produzem, mas a manifestações que registram estes 

fenômenos e as ideias elaboradas a partir deles. (Richardson, 2009:228) 

 

3 Manaus: o contexto da discussão 

As notícias sobre abuso sexual contra crianças e adolescentes têm sido cada vez mais 

freqüentes nos meios de comunicação amazonense. No ano de 2010 foram atendidos no 

Creas
5
 – Manaus 781 casos de abuso sexual contra crianças e adolescentes e estes números 

aumentam a cada dia. Segundo o site de noticias Diário 24 AM foram recebidas no Savvis 

(Serviço de atendimento a vitimas de violência sexual), desde sua implantação em 2006 até 

março de 2011, 1.660 vítimas de violência sexual, das quais 23% estão na faixa etária de zero 

a seis anos; 24% de sete a 11 anos; e 32% de 12 a 15 anos. Os dados indicam que este 

problema social tem chegado às esferas públicas com grande frequência
6
, provocando 

intensos debates nas instâncias públicas de resolução
7
, combate e auxílio às vítimas de 

violência sexual. 

Os debates proferidos pela sociedade são extremamente relevantes, uma vez que revelam os 

discursos, as representações e os sentidos da fala dos diferentes atores da cena pública, 

demonstrando, desta forma, o que está sendo pensado sobre o assunto. Acreditamos que 

                                                
5
Centro de Referência especializado em Assistência Social de Manaus (CREAS) é uma unidade 

pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias com seus 

direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a dispersão 

dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de profissionais e 

processos de trabalhos que devem ofertar apoio e acompanhamento individualizado especializado [...] 

Os CREAS fazem parte do Sistema Único da Assistência Social - SUAS (Retirado do Guia de 

normatização n
o 
um do Ministério do desenvolvimento social e combate à fome - MDS) 

6
O abuso sexual contra crianças e adolescentes era um problema restrito ao âmbito doméstico, devido 

a dois principais motivos: primeiro, porque não era visto como um problema social, segundo, pelo 

grande estigma social em que estava está envolto este tipo de violência. Nos últimos anos a criança 

passou a ser vista como um sujeito, com direitos e voz, isso se deve a uma mudança no paradigma 

social que via a criança como uma extensão da família e, principalmente da mulher. O ECA é o 

representante máximo dessa nova fase. 

7
 Toda a rede do SUAS (sistema único de assistência social), representada pelos CRAS, CREAS, 

SAVVAS, SAVVIS, etc, além de ONGs, universidades, conselhos tutelares, mídia e outros.     
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“sentidos verdadeiros” das falas são abstraídos dos diferentes discursos em cena nos casos de 

abuso sexual, e, eles nos fornecem matrizes explicativas em que são acionados valores sobre 

família, poder, conflito e moralidade. 

No entanto, antes de avançarmos são necessários alguns esclarecimentos conceituais 

importantes para dar clareza ao leitor e desfazer alguns equívocos com relação a conceitos 

sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes, difundidos amplamente. 

 

a. Conceitos 

i. Abuso sexual contra crianças e adolescentes 

O conceito de abuso sexual contra crianças e adolescentes largamente utilizado pelas 

profissionais (Assistentes sociais, psicólogos, advogados, profissionais da aérea da educação) 

que trabalham com a temática, por estudiosos e pelos meios de comunicação em geral, é 

aquele cunhado pelas autoras do serviço social e da psicologia, Maria Amélia Azevedo e 

Viviane Guerra. Para elas o abuso sexual contra crianças e adolescentes é: 

“Todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou homossexual, entre um ou mais 

adulto é uma criança ou adolescente, tendo por finalidade estimular 

sexualmente esta criança ou adolescente ou utiliza-los para obter uma 

estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra pessoa”. (1998). 

 

Temos empregado este conceito em nossos trabalhos e projeto, e ele, efetivamente nos serviu 

bem até certo momento, mas ao confrontá-lo com os dados empíricos e com as diversas 

leituras e discussões, percebemos que está faltando elementos que precedem os elencados 

pelas autoras em seu conceito. 

Pensamos que o abuso sexual contra crianças e adolescentes, antes de algo vinculado ao sexo, 

é, sobretudo, uma violência, em que a relação de poder entre a criança ou adolescente e o 

adulto, é utilizada para subjugar, não somente a criança ou adolescente, mas o responsável 

imediato ou a rede cuidadora dela. Afligindo-lhes submissão, medo e coerção. Para alcançar o 
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que deseja o agressor adulto utiliza-se da violência sexual. Até mesmo o estimulo/desejo 

sexual, provém do poder do adulto de submeter à criança ou adolescente à sua vontade. 

Logo, o conceito de abuso sexual contra crianças e adolescentes, que elaboramos a partir de 

nossa experiência, e que serve-nos para pensar o contexto que estamos estudando, é: Abuso 

sexual contra crianças e adolescentes é o ato de submeter a criança ou adolescente, através da 

violência sexual, ao poder e a coerção do adulto, com a finalidade de subjugar e manter ou 

adquirir o controle sobre a criança e/ou sobre os responsáveis por ela. 

 

ii. Pedofilia e Abuso sexual contra crianças e adolescentes 

Outra explicação se faz necessária: a diferença de pedofilia e abuso sexual. Alguns 

especialistas já esclareceram esse equívoco, porém os meios de comunicação, que são 

disseminadores de informação, insistem em tratá-los como um mesmo fato. 

A pedofilia é uma patologia psíquica. O pedófilo é um doente, que tem compulsão sexual por 

crianças. O conceito psiquiátrico de pedofilia diz respeito ao transtorno comportamental de 

indivíduos que sentem atração sexual por crianças. O psiquiatra José Raimundo Lippi, 

coordenador do Ambulatório Especial para Acolhimento e Tratamento de Famílias 

Incestuosas (Amefi), do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, 

explica que; “O pedófilo é aquele que preferencialmente tem a sua libido exacerbada com a presença 

da criança e, principalmente, crianças muito pequenas”. (Lippi, Ano) 

O abusador, não é necessariamente um pedófilo. Muitas vezes é alguém que nunca antes teve 

atração sexual por crianças e em um determinado momento comete o abuso. Enquanto o 

pedófilo é um abusador em potencial, a qualquer momento ele pode cometer um o abuso, da 

mesma forma que pode não cometer efetivamente a violência durante sua vida. Não podemos 

tratar todo o abusador, como pedófilo, nem vice-versa. 
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4 Narrativas e interpretações 

a. Os “de dentro” falam 

Ele me enforcou, tirou a minha roupa... não conseguia sair a minha voz. 

Melissa, 12 anos, abusada sexualmente pelo pai, que também abusou de sua irmã mais nova, 

Emily, de nove anos. Melissa relata que seu maior incômodo são com as brincadeiras das 

colegas, que zombam dizendo que ela não é mais virgem, e a tratam de forma “diferente” no 

bairro e na escola. Também diz não gostar quando julgam minha irmã Emily. Todo o grupo 

social que a família convive sabe o que houve, pois o caso foi noticiado na imprensa local. O 

fato de ter sido um drama noticiado pela mídia faz que a “vergonha” da família seja 

evidenciada, fazendo que os discursos sobre o fato ocorrido com a família fique, não somente 

no âmbito doméstico ou institucional. Com as falas das meninas podemos notar a queixa 

evidenciada, menos no drama do abuso sexual em si, do que no drama de ser apontada na rua 

e ser alvo de “brincadeiras”. Melissa e Emily perderam a pureza que lhes conferiam uma 

posição perante seu grupo social. Sua honra - valor social para si mesma e para a sociedade – 

foi atacada com a publicização do abuso sexual sofrido, pois, a honra proporciona um nexo 

entre os ideais de uma sociedade e sua efetiva reprodução destes ideais no indivíduo, 

mediante sua pretensão de concretizá-los (Pitt-Rivers, 1979). As chacotas de que são alvo as 

duas meninas nos revela algo latente. O humor licencioso, que aflige Melissa e Emily, poderia 

ser analisado, por exemplo, a la Radcliffe Brown, enquanto instrumento usado para amenizar 

tensões latentes na estrutura social. As gozações também poderiam ser vistas como maneira 

de designar um bode expiatório, permitindo o sacrifício simbólico de certos indivíduos para a 

expiação do grupo. Segundo outra hipótese, o humor desempenharia um papel na transmissão 

de valores de uma geração para outra. A gozação seria uma maneira de estigmatizar, 

desviantes, tendo como consequência o reforço da norma vigente. Finalmente, as brincadeiras 

ligadas a assuntos libidinais poderiam ser interpretadas, à moda psicanalítica, como uma 
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maneira de aplacar angústias psíquicas - uma válvula de escape por onde sairiam às tensões 

do jogo atração/repulsa, transgressão/respeito à norma (Fonseca, 1991).  

Durante o abuso, o motivo da voz de Melissa não sair, não era porque ela estava sendo 

enforcada, mas porque era inacreditável o que ela vivenciava. Veena Das ao falar das 

atrocidades cometidas contra as mulheres na partição da Índia, diz que; 

“quando se contempla a violência, atinge-se uma espécie de limite da 

capacidade de representar. Em geral apresentados sob o signo do “horror”, 

eles nos fazem pensar como seres humanos podem ter sido capazes de atos 

tão hediondos [...] Essas descrições servem, assim, para reafirmar as 

fronteiras entre o civilizado e o selvagem, e também permitem que nossa 

imagem do sujeito humano permaneça intacta”. (DAS, 1998:31) 

 

A descrição de Melissa do momento do abuso demarca a fronteira entre o civilizado e o 

selvagem, deixando intacta a imagem do que é ser um sujeito humano, uma vez que dita o que 

ele não pode fazer em hipótese alguma, delimitando, assim a fronteira entre o aceitável e o 

inaceitável, o sadio e o monstruoso. Quando Melissa narra seu drama as profissionais do 

Creas, dizendo: Ele me enforcou, tirou a minha roupa... não conseguia sair a minha voz. Ela 

não elabora nenhuma performance, nem esforça-se para controlar a história. A performance e 

o controle são características da narração de histórias na vida cotidiana. Mas, quando há uma 

ruptura nessa vida cotidiana, assim como os relatos da partição, os relatos de vítimas de 

abuso, também são como slides congelados. Não são nunca como narrativas cotidianas, são 

falas partidas. (Das, 1995) 

Essa ruptura é causada por um episódio traumático ou como define Veena Das (1995), por um 

evento crítico. O critical events é momento em que a vida cotidiana é interrompida e os 

mundos locais devastados, situação na qual os referenciais são dispersos ou suspensos, 

trazendo à tona novos modos de ação e alterando as categorias dentro das quais as pessoas 

operam; ou seja, aquele momento que institucionaliza novas modalidades de ação não 

esperadas no contexto imediato em que ocorre. Seguem-se a ele novos modos de ação que 

modificam categorias tradicionais e também resultam em realinhamentos dos atores sociais 
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envolvidos. A partir desses eventos, uma construção de meta-narrativas é produzida, na qual 

algumas instituições desempenham papéis importantes na absorção das narrativas nacionais e 

familiares - em especial, o papel do Estado e da comunidade local, o que pode produzir um 

processo de silenciamento das vítimas a partir dessas meta-narrativas, que se valem das 

experiências dos indivíduos, mas elaboram novos discursos sobre elas de acordo com 

interesses específicos e relações de poder. Nessas meta-narrativas é possível perceber o uso de 

estratégias discursivas de captação, legitimação e credibilidade, utilizadas pelas mais diversas 

instituições.  Mas há também o esforço dos indivíduos de construírem suas próprias 

narrativas, e para isso, os indivíduos valem-se das mesmas estratégias discursivas. (Prates, 

2012). 

Melissa relata que as coleguinhas “brincam” falando ela não é mais virgem ou quando: 

julgam minha irmã Emily, tratando-a de forma diferenciada na comunidade em que vive. Esse 

discurso do cotidiano das pessoas aponta para a diferenciação da menina, em relação às outras 

meninas que “permanecem criança”, que não foram tocadas em sua honra, nem em sua 

pureza.  

Quando liguei para uma mãe, cuja filha de nove anos havia sido abusada embaixo da ponte 

sobre um igarapé na cidade de Manaus, as reações se encadearam em dois momentos 

distintos. A mãe que atendeu ao telefone e que não sabia que era do Creas ainda me 

cumprimentou em tom animado e cordial. Logo, que anunciei de onde eu falava a entonação 

de voz mudou imediatamente, ficando cada vez mais baixa e as respostas consistiam em 

apenas “sim” e “não”. Quando perguntei pela menina ela me informou que estavam de 

mudança para uma comunidade as margens do rio Purus. 

Indicativos fortes têm sugerido que a mudança de bairro ou de município de famílias que 

passam por situação de abuso sexual infligido à suas crianças procura outros lugares para 

morar, mudam-se para onde as pessoas não saibam do ocorrido. Isso demonstra a vergonha de 
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ser uma vítima de abuso sexual. As pessoas abusadas, especialmente mulheres e crianças 

sentem-se “sujas”, ao contrário do que sentem homens abusadores. A sexualidade masculina é 

a que metaforicamente é pensada como a que penetra, a que se apodera do corpo do outro. No 

imaginário modelar, é pensado como se fosse impenetrável e  infiltrável, porque é o que 

penetra. A  impureza  do ato jamais se reverte  contra eles. Se o ato é impuro, sua marca se 

inscreve no corpo da mulher. (Machado, 2000). 

Nas narrativas sobre o abuso sexual contra crianças e adolescentes, observa-se 

freqüentemente o tom com o qual as vítimas falam, quase cochichando, com cabeças e 

ombros baixos. Nenhuma das vítimas que acompanhei pronunciava a palavra abuso e sempre 

que tinha que se referir ao acontecimento dizia: quando aconteceu aquilo ou ele fez isso com 

ela. Essas falas apontam para incapacidade de representar tamanha violência e tamanha 

ruptura no cotidiano das vítimas de abuso sexual e seus familiares. O não-falar ou falar de 

modo indireto demonstra que “a narrativa, contudo, não é algo que se revele num movimento 

linear e preciso. É, antes, um texto rabiscado, reescrito diversas vezes. (Das, 1998) 

Ressaltamos que os discursos apresentados neste texto fazem parte de representações e de 

estratégias de superação de um evento crítico, instituído após o abuso sexual. É um evento 

crítico porque ao mesmo tempo em que o abuso sexual vai contra as regras morais de nossa 

sociedade, encontra nelas o respaldo para marcar a diferença de um sujeito que perdeu seu 

estatuto social, e perdeu porque infringiu, mesmo contra sua vontade, as regras sociais 

estabelecidas de pureza e honra. 

 

b. Os “de fora” falam 

Dor de criança dói mais...Ela vai perder a infância  

Fala de uma psicóloga que atende no Creas, ao falar sobre os atendimentos que fazia com 

crianças. Ela já trabalhou com mulheres, idosos, que sofrem as mais diversas formas de 
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violência, mas nenhum desses trabalhos doía tanto, quanto à dor de criança, segundo ela. Essa 

narrativa nos traz um dado muito importante, que é, ao se tratar de criança e infância, há uma 

forte tendência – construída socialmente – a ver a criança como frágil, indefesa, relegada a um 

papel que não define. A ideia de infância, assim como mostra Philippe Ariès
8
; 

“não existe desde sempre, e o que hoje entendemos por infância foi sendo 

elaborado ao longo do tempo na Europa, simultaneamente com mudanças na 

composição familiar, nas noções de maternidade e paternidade, e no 

cotidiano e na vida das crianças, inclusive por sua institucionalização pela 

educação escolar. O que Ariès mostra é construção histórica do que 

denomina um sentimento de infância” (COHN, 2009:21). 

Portanto, ao falar Dor de criança dói mais...Ela vai perder a infância, a psicóloga faz a 

narrativa ilustrativa de um regra socialmente construída da particularidade da criança em 

relação ao mundo dos adultos. Essa regra pode mudar de sociedade para sociedade, ela não é 

universal. Acreditamos, assim como Cohn, que a criança não é apenas alocada em um sistema 

de relações que é anterior a ela e reproduzida, mas atua para o estabelecimento e a efetivação 

de algumas das relações sociais. 

Mas, quando aconteceu ela não era mais virgem  

Fala de uma representante do direito, ao se referir, a uma menina de 13 anos, que já havia tido 

relações sexuais com um namorado, da mesma idade que a sua, depois disso o pai do garoto a 

violentou sexualmente. Quando se diz: Mas, quando aconteceu ela não era mais virgem, essa 

fala remete a uma perda de algo, por parte da menina (mesma que seja sobre violência), que 

lhe conferia um status que foi perdido após a violência. Esse algo é a virgindade, mesmo que 

ela seja mais um “ideal” do que real, ainda representa, em nossa sociedade, um marcador (de 

suma importância) entre a infância e a vida social adulta. O “Mas”, portanto, representa, ao 

mesmo tempo, um atenuante (na fala do senso comum e, na fala oficial jurídica) na 

culpabilizacão do agressor e uma “condenação” simbólica da menina, por ter perdido sua 

“pureza”. Laura Lowenkron (2008), ao mostrar o caso semelhante, julgado pelo STF, em que 

                                                
8
 Ver o estudo histórico de Philippe Ariès. Na obra denominada “A criança e a vida familiar no Antigo regime.” 



Relatório Final de PIBIC 2012/2013 – Isabelle Brambilla Honorato 

20 

o Rapaz de 24 anos, teve relações sexuais consentidas, com uma menina de 12 anos e foi 

absorvido, por três votos a dois, sob alegação de que a garota não era mais virgem e tinha 

comportamentos adultos, errotizados e provocantes.  

Esses e muitos outros discursos proferidos nos âmbitos públicos são significantes de regras 

sociais que “ditam” nosso comportamento diante das mais diversas situações da vida social. 

Nosso objetivo, portanto, é desnaturalizar tais regras, mostrando que são construídas regras 

construídas e não “naturais do comportamento humano”. Demonstramos o quanto o discurso 

social está impregnado de tais regras. 

Diante disso, ficam as perguntas: Que regras sociais (dis)criminatórias são essas que deixam a 

criança que sofreu abuso sexual sem um lugar social? Que determina que ela “não” é mais 

criança porque perdeu seu estatuto de pureza? Que discurso de poder e de moralidade são 

esses que conferem e/ou legitimam regras sociais que aprisionam famílias inteiras no silêncio, 

na vergonha, da submissão e tantas outras mazelas? 
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