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Estou com medo, em quem posso confiar? 
Se você sofre alguma situação de abuso sexual e
não sabe em quem confiar, este guia é para você.

A Coleção CONVERSAS da Editora AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões; é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro de fato pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar ideias, 
afetos e sentimentos. Não conversar pode até gerar medo e inseguranças. 
Conversar é conhecer o outro e se apresentar sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo você 
quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês trataremos de um 
assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Bruna tem 14 anos. Estuda no oitavo ano do ensino fundamental. 
Mora com seus pais e dois irmãos. Gosta de cinema, musica e sair com 
suas amigas, mas ultimamente Bruna anda muito triste. Faz dois anos que 
tem sido abusada sexualmente pelo seu pai. 

Ela tem conseguido rejeitar qualquer investida dele, mas a situação esta 
cada dia mais tensa. Bruna não sabe mais o que fazer e morre de medo de 
contar para sua mãe; se eles se separarem ela pode prejudicar toda a 
família. Tem medo de falar na escola sobre o assunto, tem medo também 
de falar na Igreja. Bruna está com muito medo. 

Esta edição da Coleção Conversas busca orientar aqueles que se 
encontram diante de um enorme desafio: falar sobre os abusos que 
sofrem podendo gerar uma crise familiar sem saber as consequências ou 
manter-se em silêncio e continuar sofrendo? São muitas as perguntas que 
passam na cabeça de alguém nesta situação, mas é imprescindível buscar 
apoio para por fim nesta situação. 



Estou com medo,
em quem eu posso 

confiar?
Bruna, você tem apenas 14 anos. É perfeitamente normal que nesta 

situação você esteja com medo e confusa sobre em quem confiar.

O ideal é que você peça ajuda para sua mãe, você precisa conversar com 

alguém próximo para que possa sair desta solidão.  Você deve ter a 

certeza de que você não pode continuar sozinha e que de fato precisa de 

ajuda.  A sua mãe precisa saber disso, e é claro que podemos estar ao seu 

lado para conversar junto com ela.

A primeira coisa que você deve saber é:

nada disso é culpa sua.
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Eu não tenho coragem...
Como que eu vou contar 

para minha mãe que 
meu pai fAz sexo comigo ?

De fato o que você esta vivendo não é nada fácil. Você esta sendo 

abusada por alguém que deveria te proteger. Isso não pode 

continuar, você precisa buscar apoio em alguém que você confia. 

Pode ser sua avó ou um tio, mas você precisa contar para alguma 

pessoa de confiança para que possa obter a ajuda que necessita para 

acabar com esta situação.

Esta coragem pode e precisa ser construída, 
o que não pode acontecer é você seguir sendo 

abusada sexualmente pelo seu pai.
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Mas se eu contar para minha família
eles vão mandar meu pai 
para a cadeia e como que a 
minha mãe vai nos sustentar?

 Ela não trabalha!
a preocupação com a sua mãe e sua família 
mostra que você está tratando deste assunto 
com muita maturidade para alguém da sua 
idade, mas para sair desta situação você vai 
precisar de ajuda.

O que seu pai está cometendo é uma profunda ilegalidade. 

O que seu pai está fazendo não é certo. O que ele está 

fazendo com você é crime e ele vai ter que responder por 

isso, mas você não pode continuar no silêncio. Permanecer 

calada significa uma escravidão em relação a este crime no 

qual você está sendo vítima.
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Eu sei que preciso de Ajuda, 
por isso que estou aqui. 

Mas e se ele falar que eu estou 

mentindo ?

Isso realmente pode acontecer. Ele pode negar, 

mas você tirará este peso das suas costas e 

poderá buscar ajuda psicológica e médica para 

superar este momento difícil. Depois que você 

contar para sua mãe ou para sua professora ou 

para sua médica ou para sua vizinha você não 

estará mais sozinha e muito poderá ser feito 

para que você tenha liberdade.

4



E se minha mãe 
não acreditar?
E se ela colocar a culpa em mim?

Para muitas mães é difícil acreditar que uma situação grave 
assim possa acontecer dentro de sua própria casa, seja com 

seu pai, um tio, avô ou até um amigo próximo da família.

Se ela colocar a culpa em você e achar que seu pai não está 
errado você terá que buscar o apoio que precisa para sair 
de sua casa indo para a um 

abrigo temporário ou para uma família acolhedora.

Neste momento o pior que pode acontecer é você ficar na 
sua casa na presença desta pessoa que está te abusando 

sexualmente.

Mas confie em sua mãe: o amor de mãe sempre fará com 
que a verdade prevaleça.

casa de alguém da sua família, 
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Eu devia ter gritado quando ele fez da 

primeira vez, mas ele me disse que era 

um remédio que eu ia tomar para 

crescer. Eu acreditei e só notei que 

tudo era mentira muito tempo depois. 

E se alguém ficar sabendo?

Eu estou com vergonha. 

Não é preciso ter vergonha de nada. Nada disto que vem 

acontecendo é culpa sua e, acima de tudo, você está sendo 

vítima de um grave crime. Ao buscar ajuda psicológica e 

médica você pode ter certeza que o assunto será tratado de 

forma sigilosa.

Sugestão de filme:

‘Preciosa - Uma história de Esperança’
(2009)
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????
Porque meu pai fez isso comigo ?
Não existe uma única razão para ele ter abusado de você, mas se 

ele fez isso, com certeza tem uma doença chamada Pedofilia. Isso 

de forma alguma justifica os atos dele, pois ele deveria ter 

procurado ajuda imediatemente quando sentiu vontade de manter 

relações sexuais com você.  Mesmo sendo uma doença a 

Pedofilia é considerada crime.

O que é Pedofilia?
É uma doença muito grave que faz com que pessoas já adultas sintam 

atração sexual por crianças. Quando um adulto sente desejo sexual por 

uma criança o que ele deve fazer é imediatamente procurar ajuda médica. 

Se ele não se tratar e manter relações sexuais com uma criança, mesmo 

dentro da sua própria família, ele está cometendo um grave crime. 

Mas quando ele quis fazer comigo eu deixei. 

Eu cometi um crime também ?
Não, você não cometeu crime algum. Você era um menina 

quando ele falou do remédio que te faria crescer. Você é a vítima 

desta história e nada disso é culpa sua. Você foi abusada e 

precisa de muito apoio agora.

dICA DE FILME:
‘o lENHADOR’
(2003)



Minha família  Acabou?
Não, sua Família não acabou.

Vocês com certeza passarão momento muito difíceis agora 

e por algum tempo, mas com ajuda de profissionais vocês 

poderão conseguir reconstruir os vínculos de uma família. 

Sua família vai precisar de muitos cuidados psicológicos para 

superar este problema.

Em todas as cidades temos o CREAS (Centro de Referência Especializado 
da Assistência Social) que tem equipes especializadas neste problema. Todos 

na sua família serão atendidos e tratados. O trabalho do CREAS é 
justamente reconstruir os vínculos da sua família.
Para encontrar um CREA perto de você acesse:

www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaoespecial/creas : 
Localize as Unidades

E meu pai?  Ele vai deixar de ser meu pai?
No momento que seu pai abusou sexualmente de você ele deixou de se 

comportar como seu pai sim. Ele não soube compreender sua doença e fez 

com você o que jamais deveria ter feito com uma criança.

Ele vai responder na Justiça por este crime, mas ele continua sendo seu pai e 

de seus irmãos e apenas o tempo, os cuidados médicos que ele terá que se 

submeter e o tratamento psicológico da sua família vão poder garantir, de fato, 

que vocês poderão algum dia voltar a conviver.

9



Eu tenho medo do meu futuro. 
De ficar marcada na Minha 
Família, na escola como a 
‘Menina Abusada’. Como vai ser 
daqui para frente?

Quanto antes você contar melhor, pois muita coisa vai mudar na 

sua vida e com ajuda da sua família, escola e acompanhamento 

psicológico você vai ter uma vida normal.

Daqui para frente você vai ter muito FUTURO e 

quando você contar sobre seu problema você vai ter 

PRESENTE:  você vai começar a viver sem medo. 

Se for necessário você vai mudar de bairro ou de escola, mas 

tenha certeza de que não vai ficar marcada e que, acreditando no 

apoio que vai receber, você poderá ir muito longe.
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O que torna a vida de um jovem LGBT difícil 

é a discriminação e a violência. 

Ainda mais difícil se for de seus próprios pais.
Se eu tiver mais dúvidas 
eu posso procurar vocês ?

Se quiser falar pessoalmente é só dizer que a 
gente se encontra. Nossa equipe está no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, mas hoje em dia com a 
internet a gente pode falar independente da 
distância. Estamos aqui para o que der e vier.

Claro que pode. É so mandar um email para 

conversas@afroreggae.org 
e a gente continua conversando.
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Mas então o que eu faço?
“Saia do Silêncio e 
conte para alguém”

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org



A Quarta edição do Coleção Conversas é 
dedicada a todos os trabalhadores que 
atuam nos CREAS - Centro de Referência 
Especializado em Assistência Social.

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 
 

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 

 
 

Contatos 
www.afroreggae.org 

facebook.com/afroreggaeoficial 
twitter.com/AfroReggae 
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