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A PERCEPÇÃO MATERNA ACERCA DO CONTEXTO DE REVELAÇÃO E NOTIFICAÇÃO 
DO ABUSO SEXUAL DE SUA FILHA. Débora Cassiane Finkler, Samara Silva dos Santos, Debora 
Dalbosco Dell Aglio (orient.) (UFRGS). 

O abuso sexual infantil é um problema social, de saúde pública, que perpassa diferentes classes sociais e etnias. 
Embora se trate de uma violência cujas vítimas na sua maioria são do sexo feminino, atinge crianças e adolescentes 
de ambos os sexos. É algo difícil de ser revelado, não só pela criança, como pela mãe, que na maior parte das vezes é 
a quem a criança confia o ocorrido. A revelação do abuso sexual geralmente está relacionada a alterações no sistema 
familiar nuclear e extenso, pois muitas vezes há rompimento de vínculos, brigas, disputas, culpabilizações e, com 
freqüência, perda de suporte financeiro. A notificação é um momento no qual um familiar comunica para a rede de 
proteção a ocorrência do abuso. Este processo envolve diferentes instâncias: conselho tutelar, delegacia da criança e 
do adolescente, serviços de acolhida de situações de violência, entre outros. O presente estudo investigou, a partir de 
um estudo de caso único, a percepção de uma mãe acerca do processo de revelação e notificação do abuso sexual 
sofrido por sua filha. Para tanto foi realizada uma entrevista semi-estruturada enfocando questões sobre como 
ocorreu a revelação e a notificação do abuso. Os dados foram analisados qualitativamente e demonstram que a 
revelação do abuso foi um momento delicado que mobilizou a mãe, trazendo a tona revivências da história pessoal e 
familiar. A notificação do abuso, por sua vez, foi realizada junto a um profissional que não demonstrou empatia ou 
sensibilidade e em um ambiente que em nada facilitou à vítima e seu familiar expor a situação de abuso, gerando 
sentimentos de vergonha e constrangimento frente à comunidade. Os dados apontam a necessidade de ações de 
proteção à criança e seus familiares no momento de revelação e notificação do abuso, assim como preparação dos 
profissionais que acompanham esses processos. 
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