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Violência Sexual Contra a Criança: Estratégias de Enfrentamento
Adotadas pelas Mães

Silvia Regina Viodres Inoue1

Marilena Ristum
Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil

Resumo
O objetivo deste trabalho foi analisar as estratégias de enfrentamento adotadas por mães de meninas
sexualmente violentadas. As participantes foram oito mães que procuraram instituições de atendimento
a vítimas de violência sexual. Os dados foram obtidos através de prontuários e de uma entrevista semi-
estruturada, realizada na própria instituição. Uma análise de conteúdo extraiu dos dados as categorias
de estratégias de enfrentamento. Os resultados mostraram que as estratégias adotadas referem-se, prin-
cipalmente, à assistência profissional da criança e à denúncia do crime, visando proteção e promoção da
saúde da criança através do afastamento do agressor. No que se refere à busca de ajuda para si próprias,
essas mulheres dividiram-se entre o auxílio espiritual e o auxílio profissional.
Palavras-chave: Violência Sexual; Enfrentamento; Mães.

Sexual Violence Against Children: Coping Strategies in Mothers

Abstract
The objective of this study had been to analyze the strategies of confrontation adopted by these mothers
to deal with the violence situation. Method: eight mothers of girls sexually victimized were subjected to
semi-structured Interview. From analysis of the contents were obtained by categories of analysis. Results:
This mothers adopted strategies of coping concern, mainly, to the professional assistance of the child
and to the denunciation of the crime, to promote the health of the child and their protection through the
removal of the aggressor. When they search aid for themselves, these women had divided between the
aid spiritual and the professional aid.
Keywords: Sexual Violence; Coping; Mothers.

A violência constitui um problema de saúde pública
de grande magnitude, com severo impacto na morbi-
dade e mortalidade da população (Morgado, 2006; Or-
ganização Pan-Americana da Saúde & Organização
Mundial da Saúde, 2003). Enquanto fenômeno social,
a violência revela estruturas de dominação sejam elas
de classe, grupos, indivíduos, etnias, faixas etárias ou
de gênero (Minayo & Souza, 1998). A violência sexual,
interesse deste estudo, revela, na concepção de Minayo
e Souza, uma face da dominação masculina que se
caracteriza por uma relação de forças e poder. Neste
segmento populacional representado pelas mulheres,
violência física e sexual são exemplos comuns, com
determinantes associados às relações de gênero estru-
turadas em bases desiguais e que reservam, às mulhe-
res, um lugar de submissão (Ministério da Saúde, 2000).
Estima-se que o histórico de violência sexual esteja
presente em 15 a 25% da população feminina (Leserman,
2005).

Segundo estimativas da Unicef (Fundo das Nações
Unidas para a Infância), a cada ano, há cerca de um
milhão de crianças em todo o mundo em situação de
violência sexual (Agência de Notícias dos Direitos da
Infância, 2003). Apesar das poucas estatísticas repre-
sentarem apenas parte da realidade dessa violência no
Brasil, os números são de uma magnitude considerá-
vel, como os apresentados por Azevedo (2005) e pela
Associação Brasileira Multiprofissional de Proteção à
Infância e Adolescência ([ABRAPIA], 2005). Em um
estudo envolvendo municípios de 17 estados, Azevedo
(2005) constatou 13.969 casos notificados de violência
sexual doméstica entre os anos de 1996 a 2005. Dentre
as 1.547 denúncias de violência sexual contra crianças
e adolescentes recebidas pelo serviço de denúncia da
ABRAPIA, entre 2000 e 2003, o Rio de Janeiro foi o
estado brasileiro em que ocorreu o maior número de
denúncias (28,94%), enquanto a Bahia aparece em sex-
to lugar com 73 denúncias (4,72%). Já em um período
mais recente, entre 2004 e 2005, o CEDECA – Centro
de Defesa da Criança e do Adolescente Yves Roussam
– contabilizou 2.874 casos de crimes sexuais contra
crianças e adolescentes na cidade de Salvador, Bahia
(Cirino, 2006). Entretanto, o aumento nesses números

1 Endereço para correspondência: Av. Centenário 509, Ed. Colina da
Centenário, apto. 702B, Garcia, Salvador, BA, Brasil, CEP 40100-180.
E-mail: silviaviodres@yahoo.com.br
Apoio: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
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tanto pode indicar um incremento de crimes sexuais,
como um maior número de denúncias, já que houve tam-
bém, nesse período, uma intensificação nos apelos para
uma conscientização da importância da notificação for-
mal, tanto por parte das instituições sociais, quanto por
parte da população em geral.

Compreender as significações e os fatores relacio-
nados à busca de auxílio/intervenção profissional, de
forma a produzir conhecimentos que possam contribuir
para implementar práticas de saúde e bem estar junto às
vítimas de violência sexual e seus familiares, represen-
ta as demandas que alicerçam o interesse e a relevância
deste estudo. Trata-se, então, de um estudo sobre as
estratégias desenvolvidas por mães para enfrentar a
violência de que suas filhas foram vítimas.

A Mãe da Criança Sexualmente Vitimizada

Várias pesquisas documentam que a descoberta da
vitimização sexual da criança é especialmente estres-
sante paras as mães, causando-lhes acentuado sofrimento
emocional (Banyard, Williams, & Siegel, 2003; Bolen
& Lamb, 2004; Elliott & Carnes, 2001; Hiebert-Murphy,
1998; Santos, 2007). O sofrimento materno diante da
revelação da violência sexual a que a criança foi expos-
ta está associado a respostas inconsistentes para lidar
com o problema (Bolen & Lamb, 2004). Algumas pes-
soas experimentam a descrença e a negação, semelhan-
te ao que sentem os familiares diante da morte de um
filho (Elliott & Carnes, 2001). As questões envolvendo
a vitimização são muito complexas, dadas a negação
dos agressores, a freqüente ausência de evidências físi-
cas e a dificuldade de a família compreender como al-
guém pode cometer tal ato (Elliott & Carnes, 2001).

Em um estudo com 30 mães de crianças violentadas
sexualmente, Bolen e Lamb (2004) constataram que a
exposição das mães a argumentos persuasivos é efetiva
para modificar atitudes relacionadas à alta ambivalência,
demonstrando o quanto uma intervenção realizada por
um profissional ciente e comprometido com estas ques-
tões pode ser bem sucedida. Apesar de metade dos
familiares responderem com oscilação no suporte à
criança, retratada no conflito entre oferecer apoio à
criança e se submeter ao agressor, esta ambivalência
não constitui preditor para comportamentos de suporte
(Bolen & Lamb, 2004; Santos, 2007). Ressalta-se aqui
a importância de uma atuação de profissionais, nas ins-
tituições de atendimento, capaz de melhorar o suporte
oferecido pelos cuidadores, descrito, na literatura, como
o principal fator responsável pela superação do proble-
ma e pelo bem estar das crianças sexualmente violenta-
das (Amazarray & Koller, 1998; Bolen & Lamb, 2004;
Williams, 2002). Fornecer esse suporte é, muitas vezes,
penoso para as mães, tanto que autores como Castro e

Piccinini (2002) consideram os sentimentos e vivências
semelhantes aos de mães de crianças com doença crô-
nica, especialmente no que se refere à perda do filho
ideal e saudável, à adaptação a essa nova realidade e
aos novos cuidados exigidos. Mães de crianças violen-
tadas sexualmente também sofrem a perda da criança
imaculada, intocada, tendo que se adaptar à nova rotina
de acompanhamentos psicológicos e depoimentos em
delegacias, bem como à ameaça da ocorrência de outros
episódios de violência (Viodres Inoue, 2007).

A vítima de violência sexual está exposta a diferen-
tes riscos que comprometem sua saúde física e mental
(Mattar et al., 2007). Há estudos que afirmam que o
dano maior é provocado pela reação dos adultos e dos
profissionais diante da vitimização, sendo esta reação o
principal fator responsável pelo trauma na criança
(Dattilio & Freeman, 2005; Sanderson, 2004/2005; San-
tos, 2007). Alguns fatores influenciam o prognóstico do
impacto da violência sexual e são descritos como ate-
nuantes ou agravantes, explicando os efeitos diferen-
ciais encontrados: (a) o tipo de relacionamento entre o
agressor e a vítima tem sido considerado como o fator
mais relevante, e os casos incestuosos seriam, então, os
mais graves; (b) a ausência de figuras parentais prote-
toras e de apoio social, ou a resposta negativa da famí-
lia à descoberta da violência, acentuam o dano (Ama-
zarray & Koller, 1998; Sanderson, 2004/2005; Williams,
2002).

Estudos como os de Amazarray e Koller (1998),
Pelisoli, Teodoro e Dell’Aglio (2007), Santos (2007) e
Williams (2002) apontam para a importância das estra-
tégias e atitudes adotadas pelo cuidador na redução ou
no agravamento dos danos causados nas crianças vio-
lentadas. Muitas dessas crianças não recebem assis-
tência sanitária efetiva e, mesmo as que a recebem, po-
deriam ter os benefícios de seus tratamentos ampliados
com o conhecimento de como seus cuidadores compre-
endem o fenômeno da violência sexual e de que modo
lidam com sua ocorrência e conseqüências dela advin-
das. Everson, Hunter, Runyon, Edelson e Coulter (1989)
afirmam que o ajustamento da criança, pós-violência
sexual, está mais estreitamente relacionado ao apoio
materno do que à natureza e duração da violência, ou
até mesmo ao relacionamento da criança com o agres-
sor. Assim, não se pode subestimar a importância do
cuidador da criança nos processos de intervenção; é o
cuidador a pessoa que permanece um maior período de
tempo com a vítima, e dele depende a continuidade do
acompanhamento profissional, uma vez que, sozinha, a
criança nem mesmo pode se deslocar até a instituição
de assistência. Não se podem estabelecer programas de
assistência que não contemplem as mães e demais
cuidadores destas crianças, suas dificuldades, suas in-
terpretações diante da ocorrência e seus itinerários. É a
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mãe que, na maioria das vezes, se torna responsável por
conduzir a criança e a família para a retomada da vida
cotidiana. É especialmente sobre a mãe que recai o pa-
pel reestruturador da organização e do funcionamento
familiar (Narvaz & Koller, 2006).

Embora existam estudos relevantes sobre os danos
decorrentes da violência sexual na vítima (Amazarray
& Koller, 1998; Dilorio, Hartwell, & Hansen, 2002;
Evans, Hawton, & Rodham, 2005; Kerr-Corrêa, Tarelho,
Crepaldi, Camiza, & Villanassi, 2000; Stein, Carli,
Casanova, Pan, & Pellegrin, 2004), são poucos os estu-
dos direcionados para uma compreensão sobre o im-
pacto da violência sexual no cotidiano das mães dessas
crianças, bem como sobre as estratégias para lidar com
os danos da violência e/ou de sua revelação, como os de
Hiebert-Murphy (1998) e Pintello e Zuravin (2001).

Enfrentamento: Questões Conceituais
O conceito de enfrentamento tem se demonstrado

útil na compreensão de como as mães lidam com gran-
des desafios como a hospitalização de um filho, ser mãe
solteira e o divórcio (Hiebert-Murphy, 1998). O enfren-
tamento refere-se à adaptação a uma situação difícil, ao
surgimento de um problema ou uma mudança no estilo
de vida que provoca emoções negativas e que exige
novos comportamentos do indivíduo (Clark, Bormann,
Cropanzano, & James, 1995; Gimenes, 1997; Lazarus
& Folkman, 1984). O enfrentamento ou o coping é
concebido como o conjunto das estratégias utilizadas
pelas pessoas para se adaptarem a circunstâncias adver-
sas, sendo visto por diferentes ângulos, por diferentes
autores (Antoniazzi, Dell’Aglio, & Bandeira, 1998).

Lazarus e Folkman (1984) definem enfrentamento
como um “processo para lidar com exigências externas
ou internas que são avaliadas como sobrecarregando ou
excedendo os recursos da pessoa” (p. 283). Nessa defi-
nição, o enfrentamento se refere aos recursos utilizados
para reduzir ou eliminar o sofrimento ou a própria si-
tuação estressora. O enfrentamento seria um conjunto
de esforços utilizados para lidar com diferentes situa-
ções desagradáveis, estressantes ou aversivas que mu-
dam ao longo do tempo e de acordo com contextos es-
pecíficos, exigindo a adaptação do indivíduo, de modo
que não se trata de uma característica pessoal (Miyazaki,
1993). O enfrentamento, visto como um processo, não
se refere a uma ação isolada, específica e momentânea,
mas trata-se de um conjunto de respostas desenvolvidas
na interação com o ambiente ao longo de um período de
tempo (Gimenes, 1997).

A avaliação cognitiva que o indivíduo faz de sua
interação com o ambiente é primordial no processo de
enfrentamento, pois indica as formas possíveis de res-
postas do indivíduo, e nela atuam fatores internos como
significados, crenças e valores (Tavares, 2002). A ava-
liação do contexto pressupõe a autonomia do indivíduo

e a possibilidade de modificação em seus pensamentos
e comportamentos (Gimenes, 1997; Seidl, Troccoli, &
Zannon 2001; Tavares, 2002).

Desse modo, não se deve analisar o comportamento
isoladamente, sendo necessário considerar o contexto
em que se desenvolve a interação. Gimenes (1997) pon-
tua que o termo “lidar” pressupõe a análise de situações
e problemas que não podem ser solucionados, supera-
dos, mas redefinidos, ressignificados ou aceitos para
melhor adaptação do indivíduo. A autora acrescenta que
o enfrentamento supõe um nível de estresse e requer
ações que não são utilizadas cotidianamente, pois as
respostas cotidianas não são suficientes para lidar com
a situação. Tal posicionamento parece ser bastante apro-
priado para estudos referentes à vitimização sexual, uma
vez que não se pode evitar a violência que já ocorreu. A
identificação das estratégias utilizadas pelas mães for-
nece subsídios importantes para delineamentos de pro-
gramas preventivos e assistenciais.

Propôs-se, neste trabalho, analisar as estratégias de
enfrentamento adotadas por mães a partir da descoberta
da vitimização sexual de suas filhas. Diante de fenôme-
no tão complexo quanto a violência sexual, que envolve
fatores sociais, históricos e culturais, há uma demanda
de adoção de um referencial teórico que busque com-
preender, a partir de sua própria lógica cultural, as con-
dutas e as escolhas assumidas por essas mulheres dian-
te da revelação da violência. Assim, julgou-se que a Psi-
cologia Cultural de Jerome Bruner (Bruner, 1990/1997)
fornece suporte para se conhecer as teorias desenvolvi-
das por estas mulheres, mães de meninas violentadas
sexualmente, sobre suas ações, percepções e intenções,
situadas no cenário cultural ao qual pertencem.

A psicologia popular é o principal instrumento da
Psicologia Cultural (Bruner, 1990/1997) e constitui os
significados institucionalizados e relacionados às ações
humanas, que orientam e dirigem os atos do indivíduo
(Correia, 2003). É um relato cultural, inclui uma teoria
acerca da própria mente e da mente dos outros, uma
teoria da motivação e do repouso (Bruner, 1990/1997).
Assim, na Psicologia Cultural, são estabelecidas con-
cordâncias a respeito de relacionamentos canônicos
entre o significado do que se diz e o que se faz em deter-
minadas circunstâncias, havendo procedimentos de ne-
gociação para a retomada do caminho habitual, quando
essas relações canônicas são violadas (Bruner, 1990/
1997, 2004). A psicologia popular (Bruner, 1990/1997;
Correia, 2003) consiste em um sistema pelo qual as
pessoas organizam sua experiência no mundo social, seu
conhecimento sobre ele e as trocas que com ele man-
têm, suas crenças, desejos e significados. Uma premis-
sa básica da psicologia popular é a de que as pessoas
possuem desejos e crenças coerentes e bem organiza-
dos, de modo a serem compromissos ou estilos de vida.
As coerências são como disposições que caracterizam
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pessoas e seus papéis (Almeida, Eltink, & Rossetti-
Ferreira, 2002; Amorim, Vitória, & Rossetti-Ferreira,
2000; Bruner, 1990/1997; Vasconcelos & Rossetti-
Ferreira, 2002). O conhecimento do significado cultu-
ral de um determinado objeto torna possível que se
compreendam as práticas dispensadas a este objeto. A
utilização da uma abordagem que considera o homem
um ser histórico-cultural permite investigar as relações
entre os contextos social e institucional e as situações
que afetam a integridade emocional, física e moral, bem
como os comportamentos delas decorrentes.

Objetivos

(a) Descrever e analisar as estratégias de enfrenta-
mento utilizadas pela mãe para lidar com a situação de
violência sexual sofrida pela filha;

(b) Identificar a percepção da mãe sobre a atuação
dessas estratégias na vida da filha violentada, dos fami-
liares não agressores e da própria mãe.

Método

As participantes desta pesquisa foram oito mulhe-
res, mães de meninas (na faixa etária de zero a onze
anos e onze meses) sexualmente vitimizadas. Para sele-
ção das participantes, foram utilizados dois critérios:
(a) ter idade superior a 18 anos e (b) ter as filhas em
acompanhamento profissional por serviços especiali-
zados de atendimento a vítimas de violência sexual.
Assim, não houve restrição de escolaridade, etnia, cor,
religião, estado civil e nível sócio-econômico. A faixa
etária das meninas foi estabelecida de acordo com o cri-
tério do Estatuto da Criança e do Adolescente ([ECA],
1990) para delimitar a categoria criança.

Locais da Pesquisa
A primeira instituição, o Centro de Defesa da Crian-

ça e do Adolescente da Bahia CEDECA, é uma orga-
nização não governamental que, desde 1997, combate
diversas formas de violência contra crianças e adoles-
centes. O Programa Sentinela, que constituiu o segun-
do local de coleta de dados, é um programa que envolve
uma parceria dos Governos Federal e Municipal e tam-
bém oferece serviço especializado às crianças e aos
adolescentes vítimas de violências e suas famílias. A
população atendida nas duas instituições é, em sua
maioria, de baixa renda, encontrando, nestes luga-
res, serviços gratuitos que, de outra forma, não pode-
ria usufruir.

Tabela 1
Caracterização das Participantes

Participante Idade Ocupação Estado Idade Vínculo Forma de violência
(nome fictício) civil da filha agressor – criança perpetrada

Alice 29 Dona de casa solteira 7 Conhecido (de rua) intimidação e perseguição

Vera 36 Diarista amasiada* 3 Vizinho tentativa de estupro

Judith 32 Manicure amasiada* 6 Padrasto sexo oral pela vitima
no agressor

Helena 41 Dona de casa solteira 4 Meio irmão fricção pênis-vagina

Paula 35 Profa. educ. infantil solteira 4 Pai fricção pênis-vagina

Cleuza 35 Cozinheira desempreg. amasiada* 5 Padrasto sexo anal

Daniela 22 Artesã solteira 4 Pai sexo oral pela vitima
no agressor

Patrícia 26 Vendedora separada 3 Pai masturbação na criança

Nota. *A expressão “amasiada” é o termo jurídico empregado à pessoa que convive maritalmente sem documentação legal de
casamento.

Instrumento
Utilizou-se uma entrevista com a primeira parte

estruturada e a segunda, semi-estruturada. A primeira
parte coletava informações sócio-demográficas sobre a
participante, além de dados de identificação da criança,
do responsável pela busca do atendimento, do agressor
e do histórico da violência ocorrida. A parte semi-
estruturada seguiu um roteiro de 23 questões, subdi-
vididas em três blocos temáticos, sendo o primeiro
formado de questões relativas à violência sexual, tais
como: como se deu a revelação da violência, a forma de
violência sexual perpetrada, quem era o agressor,
ocorrência da denúncia, reação do agressor à denún-
cia, reação da família frente à revelação da violência
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até a instituição constituem um motivo significativo para
várias interrupções e abandono do acompanhamento
psicoterapêutico e judicial. Várias foram as vezes em
que a pesquisadora teve que adiar a coleta de dados
porque as participantes remarcavam os atendimentos
de suas filhas por não dispor de recursos para custear o
deslocamento até a instituição. Embora as instituições
distribuam vale-transporte às pessoas em atendimento,
fazem-no de forma insuficiente para cobrir todos os des-
locamentos.

Além disso, mulheres extremamente pobres, com
parcas condições de subsistência, se vêem obrigadas a
continuar coabitando com o agressor de sua filha, como
é o caso de Cleuza, que está desempregada. Revela que
o que a mantém morando com o companheiro não são
laços afetivos e que não se considera casada com o pai
de seu filho de três anos e padrasto e agressor da filha
de sete anos, e sim o fato de não ter família que a apóie
e de não ter onde morar.

Ao se depararem com a vitimização sexual das fi-
lhas, as mães se encontram em uma situação que exige
delas algumas escolhas para lidar com essa ocorrência
e suas conseqüências. Serão apresentados, a seguir, os
resultados que conduziram à identificação e à descrição
das estratégias de enfrentamento utilizadas pelas mães,
bem como a avaliação que as mães fazem a respeito de
tais estratégias.

As categorias em que foram classificadas as estraté-
gias foram derivadas da análise de conteúdo das entre-
vistas. Para tanto, utilizou-se, como critério, o foco da
ação/atitude adotada pela mãe. Assim, foram identifi-
cadas duas categorias: (a) estratégias de enfrentamento
focalizadas na criança e (b) estratégias de enfrentamento
focalizadas na mãe. A separação não implica que não
exista intersecção, pois, na prática, apesar de o foco mais
acentuado se dirigir à mãe ou à criança, as estratégias
adotadas podem envolver tanto a mãe quanto a filha.

Estratégias de Enfrentamento Focalizadas
na Criança

São estratégias caracterizadas por ações que objeti-
vavam proteger a criança do contato com o agressor ou
com pessoas desconhecidas que pudessem representar
risco de revitimização da criança, no sentido de novas
ocorrências de violência sexual, seja pelo mesmo ou por
outro agressor. Estas estratégias visavam também ate-
nuar ou reparar o dano causado pela experiência de
violência e envolveram as seguintes subcategorias:

Busca de Auxílio Profissional. Esta estratégia foi
adotada por todas as mães, visto que foram contatadas
através de instituições. Quatro das participantes rela-
taram temer que suas filhas tivessem problemas em
relacionamentos com futuros parceiros. Uma dessas
participantes destacou temer que o futuro namorado

No segundo bloco, foram abordadas questões referentes
à significação da violência sexual, como: causas, con-
seqüências, formas de violência, avaliação pessoal da
ocorrência, noções de gravidade e sentimentos pessoais
percebidos pela genitora. No último bloco, foram levan-
tadas as modificações percebidas no cotidiano após a
revelação da vitimização sexual, bem como as estraté-
gias utilizadas para lidar com a ocorrência da violência
e suas conseqüências.

Procedimentos
A proposta de pesquisa foi aprovada pelo Comitê de

Ética da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da
Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pelas coor-
denações das instituições participantes. Após serem
informadas pelos profissionais das instituições sobre a
pesquisa e consentirem com sua colaboração, as parti-
cipantes eram apresentadas à entrevistadora. Nesse
primeiro contato, a entrevistadora novamente se apre-
sentava e prestava esclarecimentos mais detalhados
sobre o estudo, explicitando que se tratava de um estu-
do voluntário, que poderia ser interrompido a qualquer
momento e que as identidades da participante e de sua
filha seriam preservadas. Posteriormente ao aceite da
participante e assinatura do termo de consentimento,
iniciava-se a aplicação da entrevista, de forma indivi-
dual, registrada em áudio, em uma sala previamente
cedida pela instituição. A duração média das entrevis-
tas foi de sessenta minutos.

Outros Cuidados Éticos
A fim de evitar um possível sofrimento emocional

decorrente da retomada de questões ansiógenas ou
causadoras de sofrimento, evitou-se aprofundar nas
questões acerca da ação sexual violenta perpetrada,
recorrendo, quando necessário, aos dados já coletados
pelos profissionais do serviço, observando os princí-
pios de confidencialidade da fonte de dados. Outro cui-
dado foi o de garantir que as participantes pudessem
ter atendimento psicológico na instituição, caso fosse
necessário.

Resultados e Discussão

A realidade sócio-econômica das mulheres desse
estudo confirma os dados do estudo realizado no
CEDECA-BA por Oliveira e Prado (2003) que descre-
vem a maior parte da população atendida como famí-
lias de baixa renda (cerca de 25% têm renda familiar de
até um salário mínimo).

O baixo rendimento mensal encontrado, por si só,
representa um grande obstáculo ao seguimento do
acompanhamento terapêutico das vítimas de violência
sexual. Gastos com o transporte para o deslocamento
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rejeitasse a filha ao saber de seu histórico de violência
sexual. Seis entrevistadas foram encaminhadas às
instituições após buscar a Delegacia de Repressão a
Crimes Contra a Criança e o Adolescente (DERCCA) e
duas foram encaminhadas por Conselhos Tutelares. O
objetivo principal da busca de auxílio profissional nas
instituições foi o tratamento terapêutico da criança rea-
lizado por um profissional ou por uma equipe profis-
sional. Deste modo, essa estratégia teve o propósito de
anular ou minimizar os danos decorrentes da violência.
Para as mães, o tratamento focalizava não somente as
conseqüências identificadas da violência, mas também
uma intervenção para evitar que as crianças pudessem
ser acometidas por problemas futuros.

A busca de tratamento profissional acarretou outros
benefícios além da intervenção terapêutica junto à crian-
ça. Helena, por exemplo, cuja filha foi violentada pelo
meio-irmão, destaca que o atendimento profissional da
criança também a beneficiou, pois, o suporte e a orien-
tação que recebe, quando leva sua filha aos atendimen-
tos institucionais, proporcionam-lhe conforto e seguran-
ça. Outras participantes também relataram benefícios.
Judith, cuja filha foi obrigada a praticar sexo oral com
o padrasto, contou que, ao buscar tratamento para a
criança, também pôde tratar das questões jurídicas en-
volvidas no processo. “Ah foi muito importante! Aqui
pelo menos eu tive assim... um jeito... de falar...”. O
descrédito na punição do agressor é um fator que difi-
culta a denúncia da violência sexual. Muitas famílias
temem que, ao ser denunciado, o agressor não seja pri-
vado de sua liberdade e possa se vingar de seus denun-
ciantes. Em Salvador, das 2.189 ocorrências recebidas
pela DERCCA, apenas 8,2% resultaram em inquérito
policial (Torreão, 2008). É preciso esclarecer que, dife-
rentemente das delegacias, a postura profissional das
instituições pesquisadas é assistencial e não investiga-
tiva/policial, de modo que não se trata de apurar a vera-
cidade do caso, mas de prestar a assistência necessária
em cada caso, oferecendo suporte e auxílio.

Estratégias de Proteção e Prevenção da Revitimi-
zação. Estavam voltadas principalmente para o contro-
le do ambiente da criança, de modo a evitar a situação
de risco. Objetivavam controlar o contato da criança com
o agressor, ou possíveis agressores, prevenindo que a
criança sofresse novas violências sexuais. As principais
estratégias foram: (a) denúncia da violência, realizada
por sete participantes; (b) não deixar a criança desacom-
panhada no percurso para a escola ou em outras ati-
vidades e restringir os lugares onde a criança pode ir
sozinha, apontadas por quatro participantes; (c) evitar
lugares ou percursos para a criança não encontrar o
agressor e (d) dormir com a criança na mesma cama,
cada uma apontada por duas participantes.

A efetivação da denúncia pela maioria das mães
corrobora os dados obtidos por Santos (2007) em um
estudo realizado em Porto Alegre: das dez mães partici-
pantes, sete denunciaram o agressor. A literatura sugere
que uma parcela substancial de mães não acredita nas
alegações de incesto de suas crianças, respondendo com
rejeição ou acusações, tornando-se cúmplices dos agres-
sores (Elliott & Carnes, 2001). Tamraz (1996) aponta
que muito dessa literatura é baseada em teorias e posi-
ções pessoais, ao invés de dados empíricos, mas que,
contrariando esta literatura, estudos empíricos, como é
o caso da presente pesquisa, apontam que a maior parte
das mães acredita em suas crianças, totalmente ou em
parte. De acordo com estudo realizado por Saffioti
(2005), quando o agressor é o pai ou o padrasto, embora
a mãe experimente sentimentos contraditórios, ela é a
principal responsável pela denúncia da violência. Em
outro estudo realizado no Rio Grande do Sul, entre 1992
e 1998, Habigzang, Koller, Azevedo e Machado (2005)
verificaram que, em 37,6% dos casos, a denúncia foi
feita pela mãe da vítima, em 29% dos casos pela pró-
pria vítima, em 15,1% por outros parentes e em 6,5%
por instituições diversas. Embora as mães possam ter
diferentes sentimentos e atitudes a denuncia é efetiva-
da, na maioria dos casos, por elas.

Das sete mães que denunciaram a violência, uma
desistiu do processo e outra retirou a denúncia. As mães
que não deram seguimento judicial ao caso relataram
que gostariam que os agressores fossem punidos, mas
que não fossem presos, uma vez que tinham parentes
que dependiam deles; ambas foram casadas com os
agressores. A denúncia foi considerada uma estratégia
de proteção e prevenção da revitimização, visto que pre-
tendia afastar o agressor do convívio da criança, prin-
cipalmente pelo fato deste se sentir coagido. Embora a
maioria das mães desejasse a punição dos agressores, o
tipo de punição esperado estava relacionado ao tipo de
vínculo afetivo que se desenvolveu, no passado, entre o
agressor, a participante e a criança. Constatou-se que
quando os agressores eram seus companheiros e pais ou
padrastos de suas filhas, as mães desejaram alguma
punição, mas não a prisão do agressor.

O auxílio profissional encoraja as famílias a toma-
rem as decisões que lhes parecem mais acertadas e a
adotarem medidas de segurança. Contudo, nem sempre
o apoio profissional oferecido é suficiente para aumen-
tar o sentimento de segurança nessas famílias. Com re-
ceio de uma possível retaliação por ter feito a denúncia,
Judith temia que o agressor, seu ex-companheiro, se vin-
gasse e então impedia que a filha fosse para a escola
sozinha.

A mudança de trajeto para evitar que a criança encon-
trasse o agressor também foi uma estratégia utilizada
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para evitar o sofrimento da criança e a sua revitimização.
Daniela, cuja filha revelou para a avó materna que o
genitor passava o pênis em sua boca, foi uma das mães
a assumir esta estratégia:

Eu ficava meio assim né, eu tinha muito medo de sair
com ela pro lado de lá, aí quando a gente chegava assim
no Hospital [ponto de ônibus entre a casa da vítima e do
agressor] me dava assim aquele frio na barriga sabe?
Estratégias de Cuidado e/ou Afetivas. Referiam-se

principalmente, ao cuidado da criança realizado pela
própria mãe, envolvendo conversar mais com a crian-
ça, relatado por quatro participantes; ser mais atenciosa
com a criança e estar mais presente, relatado por duas
participantes. O trecho da fala de Judith, a seguir, de-
monstra a preocupação não apenas com a criança viti-
mizada, mas com todos os filhos: “Assim, eu tô assim,
ficando mais com eles. Sendo mais amiga. Tô assim,
ficando mais com eles [filhos].”

As estratégias de cuidado e/ou afetivas podem ser
incentivadas pelos profissionais que trabalham com
vítimas de violência sexual na infância, visto que estas
podem atuar tanto preventivamente quanto na supera-
ção do impacto da violência.

Estratégias de Controle e Orientação do Compor-
tamento da Criança. Concentravam-se sobre a repres-
são da criança e estabeleciam direcionamento sobre
como deveriam se comportar. Essas estratégias visavam
evitar a revitimização, através do controle de compor-
tamentos e atitudes da criança que pudessem ser inter-
pretadas como sexualmente provocativas, e foram uti-
lizadas por duas participantes, como relatado por Paula,
mãe de Letícia:

Se Letícia ficava nua eu reprimia ela. Eu comecei a repri-
mir Letícia de tal forma, se Letícia fosse tomá banho e o
pai tivesse perto eu tomava a frente. Se Letícia estivesse
enrolada na toalha eu gritava com ela, se Letícia dança-
va de calcinha eu mandava ela se vestir, eu comecei a
reprimir Letícia.

Estratégias de Enfrentamento Focalizadas
na Mãe

Caracterizaram-se pela tentativa de minimizar ou
extinguir os efeitos danosos da revelação da violência
sobre as próprias mães e foram classificadas como:

Estratégias de Busca de Auxílio Espiritual. Envol-
veram a crença em um ser espiritual superior que ca-
racterizaria uma fonte de esperança, conforto e segu-
rança. A religiosidade surgiu como recurso cognitivo e
emocional para cinco participantes. Dentre essas entre-
vistadas apenas duas referiram seguir com freqüência
uma religião e se declararam evangélicas. A literatura
relata que tais estratégias podem incluir orações, medi-
tação, passes mediúnicos ou rituais de magia. Alguns
autores destacam a religiosidade como forma de enfren-

tamento, atuando como auxiliar na cura e no tratamen-
to de enfermidades (Gimenes,1997; Seidl et al., 2001).

Em contextos de cuidados à saúde, observa-se que é
freqüente a influência de aspectos religiosos. Para
muitas pessoas, a religião e as crenças espirituais são
consideradas fonte de conforto, bem-estar e segurança.
No entanto, essa mesma religiosidade pode ter uma in-
fluência negativa quando impede a busca ou a continui-
dade de tratamentos profissionais. Observou-se que,
entre as participantes que buscaram auxílio religioso,
apenas uma também buscou auxílio profissional de
grupo. Este dado chama a atenção para a necessidade
de maiores investigações neste âmbito. Inicialmente,
alguns questionamentos foram levantados: a ajuda
espiritual foi o único auxílio percebido para si própria?
O auxílio espiritual desencoraja a busca de ajuda pro-
fissional? Ou o recurso espiritual as fortalece tanto a
ponto de não necessitarem de outros recursos? A busca
de auxílio espiritual pode, então, assumir dois direcio-
namentos: fornecer conforto às pessoas e atuar conjun-
tamente com a busca de auxílio profissional ou atuar
como fonte única de apoio. Os dados do presente traba-
lho não foram considerados suficientes para fornecer
suporte a qualquer afirmação a esse respeito.

Estratégias de Auto-Cuidado. Caracterizavam-se
pela auto-valorização das participantes, na busca de al-
ternativas que as fizessem se sentir bem. Embora todas
as mães estivessem em contato com serviços profissio-
nais, nenhuma buscou auxílio psicoterápico individual.
Metade das participantes, incluindo a que também
buscou suporte religioso, fez parte de grupos de suporte
terapêutico, sendo que duas delas freqüentavam com
regularidade e uma freqüentava esporadicamente um
grupo específico para familiares de crianças vitimizadas,
no CEDECA. Os encontros do grupo eram quinzenais,
mas, logo no início da coleta de dados, esses encontros
foram suspensos. As mães que utilizaram os grupos
terapêuticos não buscaram essa forma de enfrentamento
espontaneamente, foram sensibilizadas pela equipe pro-
fissional que, além de ofertar o serviço, salientou os
benefícios que poderiam ser alcançados.

Duas mães utilizaram outras estratégias de auto-cui-
dado e valorização, salientando que queriam se sentir
melhor, cuidando de si próprias e de sua auto-estima.
Uma delas passou a se cuidar, maquiar, arrumar o cabe-
lo e a se vestir melhor. A segunda voltou a estudar e fazer
cursos e também a cuidar melhor de sua aparência.

Quando se referem às mudanças nos estilos de vida
das mães de crianças vitimizadas, Bolen e Lamb (2004)
destacam que a literatura aborda as mudanças danosas
experimentadas por essas mães como, por exemplo,
mudança de residência (cerca de 50%), enfrentamento
de dificuldades ou perda do trabalho (25%). A litera-
tura sobre as estratégias de enfrentamento adotadas por
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mães de crianças sexualmente vitimizadas é escassa e
se limita a caracterizar os comportamentos orientados
para a criança (Elliott & Carnes, 2001). Não foram en-
contrados dados referentes a estratégias de enfrenta-
mento que tenham a si próprias como foco da ação.

Quanto à avaliação das estratégias, nesse estudo,
todas as participantes avaliaram a busca de ajuda pro-
fissional como uma atitude correta e que obteve resul-
tados bastante satisfatórios, tanto para elas como para
as crianças. A busca de auxílio profissional, inicialmente,
objetivava o tratamento psicoterapêutico para a crian-
ça, mas resultava também em fonte de orientação, con-
forto e suporte para a mãe. Observou-se que as estra-
tégias de enfrentamento focalizadas nas mães foram
buscadas apenas após um período de sofrimento e/ou
pouco auto-cuidado e baixa auto-estima.

Nenhuma participante relatou estar insatisfeita com
as atitudes tomadas ou com os resultados destas. A bus-
ca de auxílio profissional, as atitudes de cuidado e res-
trição ao comportamento da criança, na percepção das
mães entrevistadas, foram adequadas e positivas. Na
concepção de Lazarus e Folkman (1984), qualquer ten-
tativa de administrar o estressor é considerada enfren-
tamento, independente de o resultado ser ou não bem
sucedido. Assim sendo, intrinsecamente, uma estraté-
gia de enfrentamento não pode ser qualitativamente boa
ou má, adaptativa ou não, sendo necessário, para avaliá-
la, que se considere a natureza do estressor, a disponibi-
lidade de recursos de enfrentamento e o resultado do
esforço de enfrentamento (Antoniazzi et al., 1998).

Contextualizando as estratégias adotadas, especial-
mente o tratamento da criança, essas mães buscaram os
recursos que lhes estavam disponíveis e lhes eram aces-
síveis. Contudo, diante das dificuldades como deixar
outros filhos sozinhos enquanto levava a garota para
atendimento, ou decidir entre empregar o único dinhei-
ro disponível na alimentação dos filhos ou no transpor-
te para o atendimento, o risco de abandono do trata-
mento é iminente. Paula, que somente após ter o nariz
fraturado se separou do companheiro que violentou a
filha do casal, relatou que teve que interromper os aten-
dimentos da filha devido à falta de condições financei-
ras. A disponibilidade de recursos financeiros suficien-
tes para o deslocamento entre a casa e a instituição deve
ser, portanto, considerada um aspecto importante dos
programas/projetos de atenção especializada.

Constatou-se que, assim como em outros estudos
(Banyard et al., 2003; Bolen & Lamb, 2004; Elliott &
Carnes, 2001; Hiebert-Murphy, 1998; Santos, 2007) a
descoberta da vitimização sexual da criança repercute
de forma danosa sobre a vida dessas mulheres. Entre-
tanto, embora o grande impacto da revelação da violên-
cia possa ser claramente evidenciado nos transtornos
em todos os setores da vida das mães do presente estu-

do, também ficou evidente que essas mulheres buscam
formas de ação que sejam capazes de ajudá-las na supe-
ração dos danos. Esse papel ativo é de suma importân-
cia quando se constata, assim como em vários estudos
sobre doenças crônicas dos filhos (Armond & Boemer,
2004; Castro & Piccinini, 2002; Oliveira, Costa, &
Nobrega, 2006), que é sobre a mãe que recai a maior
responsabilidade de cuidar da criança e de assumir o
papel de restruturar a organização e o funcionamento
familiar (Narvaz & Koller, 2006).

Considerações Finais

Todas as participantes desenvolveram estratégias
para lidar com a situação de violência e seu impacto. A
busca de tratamento para as filhas foi a principal es-
tratégia utilizada, principalmente pelo fato de que tais
mães consideraram a infância um período de maior fra-
gilidade e necessidade de proteção e a violência sexual,
neste período, como lesiva, capaz de causar danos mais
acentuados. Sendo concebido como um evento grave e
danoso, as mães entrevistadas buscaram auxílio ou meios
como a busca de cuidado profissional e a adoção de
medidas exercidas por elas mesmas, de cuidado e prote-
ção das filhas, para minimizar os danos sofridos pelas
crianças.

A denúncia apareceu como a segunda estratégia de
enfrentamento mais adotada. Enquanto a busca de tra-
tamento profissional e a melhora nos cuidados dispen-
sados à criança visavam o restabelecimento da criança
e sua proteção, a denúncia objetivava o afastamento do
agressor e, conseqüentemente, também a proteção da
criança.

O fato de algumas mulheres não se separarem do
companheiro-agressor por absoluta falta de condições
financeiras evidencia a necessidade de um maior apoio
sócio-institucional. Uma política que pretende estimu-
lar o aumento das denúncias deveria prover um maior
número de abrigos que pudesse dar suporte de moradia
e alimentação para essas mães e seus filhos.

A busca de auxílio profissional para as filhas, vista
pelas mães como muito importante, remete ao signifi-
cado de infância que situa a criança como um ser em
condição peculiar de desenvolvimento. Por outro lado,
identificou-se que foram muito poucas as mães que usu-
fruíram de atendimento terapêutico para amenizar o
impacto da vitimização de suas filhas, constituindo, esta
lacuna, um campo a ser explorado pelos profissionais
que se dedicam ao atendimento de crianças vítimas de
violência sexual. Assim, deve-se considerar não apenas
a criança violentada, mas toda sua família, a comunida-
de, a escola e demais instituições disponíveis que cons-
tituem a rede de apoio social e afetiva da família atendi-
da (Habigzang, 2006). Este estudo teve como objetivo
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compreender como mães de meninas violentadas sexu-
almente enfrentam as conseqüências da vitimização e
de sua descoberta. Trata-se de um estudo qualitativo que
retrata uma realidade particular: mulheres soteropo-
litanas de camadas populares que buscaram um serviço
assistencial gratuito. Assim sendo tornam-se necessá-
rios estudos que considerem diferentes condições eco-
nômicas e socioculturais. Ressalta-se a necessidade de
estudos que, além da mãe, abordem outros cuidadores
da criança, incluindo as instituições que dão abrigo a
crianças violentadas. Contudo, esse trabalho lança luz
sobre a importância de um atendimento com a inclusão
familiar.
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Anexo

Breve Relato dos Casos

Para melhor compreensão do leitor, apresenta-se um breve relato de cada caso, destacando como se deu a
revelação da violência sexual contra a criança.

Alice, 29 a – A filha de sete anos, em prantos, relatou que foi perseguida por um conhecido que morava na
mesma rua e lhe dizia que queria “chupar seus peitinhos”. O agressor ficou detido por 15 dias. Atualmente, é
agredida verbalmente pelo agressor, quando o encontra na rua, e é culpabilizada pelo pai de sua filha sempre
que discutem.

Vera, 36 a – Sua filha, de três anos, retornou da casa da vizinha chorando e com sangramento vaginal. Relatou
que o filho da vizinha, de 15 anos, tinha tirado sua calcinha e a colocado no colo. Vera recusou dinheiro para
retirar a denúncia, que persistiu mesmo sob ameaças de morte. O menor agressor cumpriu medida sócio-educativa
em liberdade. Sete anos após, Vera chora ao relatar o caso e diz que ainda guarda a calcinha da criança mancha-
da com sangue.

Judith, 32 a – A revelação de que o ex-padrasto colocava o pênis na boca de sua filha de seis anos foi feita por
seu filho mais novo, cerca de um ano depois. Questionada pela mãe, a menina confirmou e acrescentou ter apanha-
do para que realizasse o ato. Na época, Judith trabalhava como feirante e saía muito cedo para trabalhar. Quando
saía, a menina reagia com choros convulsivos, mas, indagada, nada revelava.

Helena, 41 a – Passando por um bar, Helena e sua filha de quatro anos encontraram Vítor, de 25 anos, meio-
irmão da menina, que a chamou para lhe dar pipoca. Helena disse que voltaria logo para pegá-la. Ao retornar, não
os encontrou. Horas mais tarde, ao encontrar a filha, a mãe viu que ela estava sem calcinha. Indagada, respondeu:
“Vítor tirou pra namorar. Tá na casa de Vítor . . . debaixo da cama” [onde foi realmente encontrada]. Ao saber da
denúncia, o ex-marido de Helena e pai da menina e de Vítor, agrediu Helena fisicamente, dizendo duvidar do
relato da criança.

Paula, 35 a – Paula deixava a filha de quatro anos com a avó materna enquanto dava aulas. Um dia, ao retornar,
a avó relatou que, ao dar banho na neta, ela reclamou de dor nas partes genitais, dizendo que o pai mexera com ela.
Embora a iniciativa da denúncia tenha sido da avó, quem a efetuou foi a mãe. Paula, com dúvidas acerca da
veracidade da violência sexual, conviveu com o agressor por mais quatro anos, mesmo sofrendo violências físicas e
sexuais. Somente após ser brutalmente agredida, houve a separação.

Cleuza, 35 a – Ao chegar do trabalho, sua filha de cinco anos relatou que o padrasto a havia deitado no chão e
tapado sua boca tendo, com ela, relação anal, e que jogou sua calcinha, contendo fezes, no vaso sanitário. Cleuza e
os filhos sofrem agressões físicas constantes, já tendo levado duas facadas. O casal se separou por pouco mais de um
mês. Sem ter para onde ir e sem familiares para apoiá-la, Cleuza voltou a morar com o agressor, mas dorme com a
filha no mesmo colchão.

Daniela, 22 a – O pai de sua filha (de quatro anos) levava a menina para passar alguns fins de semana com ele.
Certo dia, a avó materna tentou ensiná-la a falar “pi-ru-li-to”; a menina reagiu de forma reprovadora dizendo:
“pilulito é o negócio do meu pai”. A criança, depois de alguma insistência, revelou que, quando seu pai lhe dava
banho, pedia-lhe que fechasse os olhos para ganhar balas e esfregava o pênis em sua boca. Informada pela avó,
Daniela fez a denúncia. A criança não tem mais contato com o pai.

Patrícia, 26 a – Durante a semana, sua filha de três anos ficava com a avó materna para os pais trabalharem,
mas passava os fins de semana na casa dos pais. A menina tinha uma assadura recorrente que aparecia após o final
de semana. Certo dia, durante o banho, a criança pediu para a avó não tocar sua genitália, afirmando que “papai
bota o dedo no buraquinho”. Informada pela avó, Patrícia conversou com a criança que confirmou que o pai fazia
isso, mesmo que ela chorasse e reclamasse de dor. Apesar da negativa do pai, o casal se separou. Não houve
denúncia.


