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Resumo 
 
O presente trabalho apresenta dados da pesquisa realizada a fim de avaliar e comparar os 
efeitos psicológicos em crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual que passaram por 
dois tipos diferentes de métodos de inquirição em processos judiciais (audiência formal e 
Depoimento Especial). O estudo contou com uma amostra de quinze participantes, divididos 
em grupo experimental (oito participantes ouvidos por meio do Depoimento Especial) e grupo 
controle (sete participantes ouvidos por meio do depoimento formal). A idade dos 
participantes variou entre seis e dezoito anos. Para a coleta de dados foram utilizados dois 
instrumentos: Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência – CBCL, a partir de 
informações fornecidas pelos pais ou cuidadores e uma entrevista semi-estruturada, com o 
objetivo de avaliar características específicas dos momentos pré e pós - depoimento, que não 
foram contempladas no instrumento quantitativo utilizado. Os resultados foram analisados a 
partir das vinte e quatro categorias do CBCL, onde sete destas categorias apresentaram 
diferenças observáveis dentre e entre os grupos controle e experimental: na subcategoria de 
escalas de competências, problemas internalizantes, problemas externalizantes, problemas 
totais, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e estresse pós-traumático. O índice de 
estresse pós-traumático teve a diferença mais notável e discrepante. Enquanto o grupo 
controle apresentou cinco dos sete participantes com nível clinico, apenas dois dos oito 
participantes do grupo experimental tiveram o mesmo resultado. Ao analisar as entrevistas 
realizadas, o grupo experimental obteve um número maior de participantes com experiências 
positivas resultantes do depoimento, como sensação de alívio e reconhecimento por ter sido 
“escutada”; no grupo controle, pode-se observar apenas participantes que, segundo suas mães, 
mantiveram seu comportamento normal após o momento do relato em juízo, ou que tiveram 
experiências negativas (como ficar nervosa, com medo, chorando, entre outros), porém, sem 
experiências positivas. A análise deste conjunto de dados aponta para uma tendência de que 
esta modalidade de Depoimento Especial reduza as consequências psicológicas advindas de 
audiências em vítimas de abuso sexual infantil.  
 
 
Palavras chave: Abuso sexual infantil; Depoimento Especial; consequências; escuta; 
transtorno de estresse pós-traumático 
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Abstract 

The present study presents research´s data that aims assess and compare the psychological 
effects in children and teenagers victims of child sexual abuse that got through two different 
ways of testimony: the formal testimony and the Special Testimony.  The sample was 
constituted by fifteen participants, divided in experimental group (eight participants that 
where listened by the Especial Testimony) and control group (seven participants that where 
not listened by the Especial Testimony). The participants where aged six-eighteen years old. 
To the research where used two instruments: the Child Behavior Checklist (CBCL), with 
information from parents ore caregivers and a half-structured interview to assess specific 
features of testimony (before and after), that was not present at quantitative instrument. The 
result was analyzed from twenty four CBCL categories: seven of them presents difference 
between and among the groups: at competence scale subcategory, internalizing problems, 
externalizing problems, total problems, attention deficit/hyperactivity problems and post-
traumatic stress problems. The post-traumatic stress problems had the most notable and 
discrepant difference. While the control group presented five of seven participants with 
clinical score, only two of eight experimental group participants had the same result. 
Analyzing the interview, the experimental group obtained  the major number of participant 
with positive experiences resulting from testimony, as relief sense and acknowledgment for 
been “heard”; in control group, was observed only participants that, according to their 
mothers, kept their “normal” behavior after the testimony, or had negative experiences (as 
been nervous, scared, crying), nevertheless, without positive experiences. The data analysis 
appoints to a tendency that Especial Testimony reduces the psychological consequences that 
has accurred from child victims of sexual abuse testimony. 

Keywords: child sexual abuse; Special Testimony; consequences; lintening; post-traumatic 
stress disorder 
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Efeitos Psicológicos em vítimas de abuso sexual  

após audiências criminais com e sem Depoimento Especial 

 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um tema de grande importância que 

vem sendo amplamente discutido por profissionais da área, visto que o mesmo pode acarretar 

sérias consequências psicológicas a curto e longo prazo (Beltran, 2009; 2010). Essas 

consequências podem advir do abuso propriamente dito, da violência psicológica que se cria 

em torno da situação e posteriormente da falta de capacitação de muitos dos profissionais 

presentes nos momentos em que a criança / adolescente tem de rememorar seu sofrimento no 

processo de produção de provas judiciais (Santos e Gonçalves, 2008). 

Nesse contexto, com a preocupação da menor vitimização da criança/adolescente que 

já passou pelo abuso sexual e que muitas vezes além de vítima é a única testemunha, o então 

Juiz de Direito Titular da 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Porto Alegre, Dr. 

José Antônio Daltoé Cezar, iniciou um projeto piloto em 2003, intitulado “Depoimento sem 

Dano” (Cezar, 2007). Tendo sido esse projeto uma experiência exitosa, o Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul o assumiu institucionalmente (Cezar, 2007). A partir daí, outras 

comarcas passaram a adotar o Depoimento sem Dano, procedimento este compreendido por 

Santos e Gonçalves (2008) como uma experiência alternativa de tomada de depoimento 

especial de crianças e adolescentes, mais recentemente chamada de Depoimento Especial. 

 

O abuso sexual 

O abuso sexual contra crianças e adolescentes é um problema de saúde pública que 

envolve aspectos psicológicos, médicos, sociais e jurídicos. A complexidade do fenômeno 

exige intervenções adequadas e efetivas, devido ao seu impacto negativo para o 
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desenvolvimento cognitivo, emocional e comportamental das vítimas (Habigzang, Koller, 

2011). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (1999), o abuso sexual é definido como o 

envolvimento de uma criança ou adolescente em atividade sexual que essa não compreende 

totalmente, para qual não está preparada devido ao estágio de desenvolvimento, sendo incapaz 

de dar consentimento, ou que viola as leis ou tabus da sociedade. É evidenciado por qualquer 

atividade entre uma criança e um adulto, ou outra criança, que pela idade ou estágio do 

desenvolvimento está em uma relação de responsabilidade, confiança ou força, sendo que a 

atividade é destinada para gratificação ou satisfação das necessidades desta outra pessoa. 

Merabarak, Martinez, Sanchez e Lozano (2010) sintetizam que as definições de abuso sexual 

infantil em geral incluem algum tipo de contato de caráter sexual entre um adulto e um menor 

de idade, no qual o adulto se vale da incapacidade do menor para consentir ou compreender a 

gravidade do ato.  

Nos estudos sobre o fenômeno do abuso sexual, são encontrados basicamente dois 

contextos diferenciados: o intrafamiliar e o extrafamiliar. No extrafamiliar o abuso pode ser 

cometido por pessoas desconhecidas da vítima ou sem vínculo afetivo nem de parentesco com 

ela. O intrafamiliar é o abuso que ocorre no âmbito familiar, com pessoas próximas e com 

laços afetivos ou de parentesco, onde o pai biológico, padrasto, irmão, tios e avôs são 

descritos como os principais abusadores (Araújo, 2002; De Antoni, Yunes, Habigzang, 

Koller, 2011). Quando o agressor tem ou mantém algum grau de parentesco com a vítima, 

determina muito mais grave impacto psicológico do que na agressão sofrida por estranhos. 

Trata-se de uma forma de violência doméstica que usualmente acontece de forma repetitiva, 

sem que a criança tome, inicialmente, consciência do ato abusivo do adulto, instaurando-se 

uma confusão entre papéis e funções, envolvendo assim a quebra de confiança com as figuras 
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parentais e/ou de cuidado, que, a princípio, deveriam promover segurança, conforto e bem-

estar psicológico (Furniss, 1993; De Antoni e Koller, 2002; Pfeiffer e Salvagni, 2005). 

 

Consequências do abuso sexual – Transtorno de Estresse Pos-Traumático em vítimas de 

abuso sexual 

Por suas peculiaridades, o abuso sexual deixa marcas que podem influenciar a 

construção da identidade das suas vítimas e dificultar as interações sociais (Habigzang, 

Koller, Azevedo, Machado, 2005). A experiência de abuso sexual na infância e adolescência 

pode desencadear efeitos negativos para o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social das 

vítimas (Habigzang e Koller, 2011). Algumas crianças apresentam efeitos mínimos, enquanto 

outras desenvolvem severos problemas emocionais e/ou psiquiátricos (Runyon e Kenny, 

2002). O abuso sexual também pode ocasionar sintomas físicos (Sanderson, 2005). 

As consequências do abuso sexual poderão variar em função do tipo de abuso, o 

numero de agressores, a duração da agressão, a relação que tem com o agressor, a força 

exercida no abuso, a idade em que se iniciou, a frequência e a participação da criança. Quanto 

mais próximo da criança for o agressor, quanto mais duradouro for o abuso e quanto mais 

cedo começar na vida da criança, mais aumenta o risco de as vítimas desenvolverem 

transtorno de estresse pós-traumático, transtornos dissociativos e dificuldades em 

relacionamento sexual (Furniss, 1993; Aded, Dalcin, Moraes, Cavalcanti, 2006). Dentre as 

alterações comportamentais, cognitivas e emocionais, pode-se destacar baixa concentração e 

atenção, baixo rendimento escolar e crenças distorcidas, tais como percepção de que é culpada 

pelo abuso, sentimentos de medo, vergonha, culpa, ansiedade, tristeza, raiva e irritabilidade 

(Habigzang e Koller, 2006). Os transtornos disruptivos que englobam o transtorno de 

hiperatividade e déficit de atenção, o transtorno desafiador-opositivo e o transtorno de 
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conduta também são associados com a experiência de abuso sexual na infância (Maniglio, 

2009). 

Estudos indicam que o transtorno de estresse pós-traumático é o quadro 

psicopatológico mais associado ao abuso sexual contra crianças e adolescentes (Runyon e 

Kenny, 2002). A Associação de Psiquiatria Americana (APA) (2002) caracteriza Transtorno 

de Estresse Pós Traumático (TEPT) como um conjunto de sintomas após a exposição a um 

evento traumático que cause medo intenso, impotência ou terror, envolvendo morte, 

ferimentos, agressões reais ou ameaças à integridade física da pessoa ou de outros. O estressor 

é considerado como ameaçador à vida. Três grandes grupos de sintomas são apontados: (1) 

revivência do evento traumático; (2) esquiva persistente de estímulos associados ao evento; e 

(3) excitabilidade aumentada. Para caracterizar TEPT, os sintomas devem causar sofrimento e 

prejuízo significativo em áreas importantes da vida e estar ocorrendo há mais de um mês. 

O critério de revivência traumática envolve lembranças intrusivas e recorrentes que 

podem ocorrer sob a forma de sonhos aflitivos e pesadelos (Câmara Filho e Sougey, 2001). A 

manifestação de flashbacks é caracterizada pela sensação de a vítima sentir-se como se 

estivesse revivendo o evento traumático no momento atual de sua vida. O comportamento de 

esquiva, resultante de tais experiências, interfere nas atividades cotidianas da pessoa. Percebe-

se ainda o entorpecimento emocional, o qual pode ser caracterizado pela dificuldade do 

paciente com TEPT expressar e ganhar afeto. Sintomas de taquicardia, respiração ofegante, 

formigamentos, sudorese, tonturas, dores abdominais, entre outros, acompanham as 

lembranças traumáticas e a evitação cognitiva e emocional do trauma. A hipervigilância, que 

é caracterizada como “estar em guarda e atento” aos estímulos externos, coloca a vítima num 

estado persistente de ameaça, em que o ambiente sempre é considerado como um lugar 

inseguro e imprevisível. Por último, resposta de sobressalto exagerada também é comum nas 
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pessoas com TEPT, isto é, as vítimas facilmente se assustam com qualquer estímulo (Câmara 

Filho e Sourgey, 2001). 

A presença de sintomas de TEPT pode variar conforme a etapa do desenvolvimento. 

Nesse sentido, crianças podem apresentar maiores sintomas de reencenação do trauma (seja 

na brincadeira, seja no desenho), dificuldade de concentração e de memória, enquanto que 

adolescentes podem apresentar uma sintomatologia próxima à dos adultos e sentimentos de 

futuro abreviado (Perrin, Smith e Yule, 2000). 

A prevalência de TEPT em vítimas de abuso sexual infantil pode variar entre 20% e 

70% dos casos. Em relação às vítimas sem o diagnóstico de TEPT, é importante ressaltar que 

nem todas as crianças vítimas de abuso sexual desenvolvem sintomas ou psicopatologias. A 

presença de fatores de proteção pode favorecer uma adaptação positiva para algumas crianças 

vítimas, apesar de estarem expostas a um contexto de significativa adversidade (Habigzang, 

Borges, Dell’Aglio e Koller, 2010).  

Considerar que adultos vítimas de maus tratos quando crianças ou adolescentes podem 

multiplicar os maus-tratos, remete à conclusão de que investir em estratégias de tratamento de 

sequelas emocionais do abuso sexual poderá se revelar numa importante fonte de prevenção 

de danos a gerações futuras (Padilha, Gomide, 2004). 

 

Revelação do abuso sexual 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 2002), a subnotificação é uma realidade 

quando se trata de violência com crianças e adolescentes. Os dados revelam que são 

denunciados somente 2% dos casos de abuso sexual infantil dentro da família e 6% dos casos 

de abuso sexual fora do âmbito familiar. 

Nos casos em que há revelação, estudos apontam que esse segredo é mantido, na 

maioria dos casos, por pelo menos um ano (Furniss, 1993; Habigzang, Koller, Azevedo, 
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Machado, 2005). Ainda existe muita vergonha associada à vitimização do crime sexual e essa 

sensação que se tem, de manter segredo a respeito desses assuntos, torna as vítimas mais 

isoladas, reforçando a ideia de que não podem contar a alguém sobre o abuso sexual 

(Cunningham, 2009). Ainda que o segredo mostre-se muito forte, o ato de relatar a situação 

abusiva é importante para a vítima por uma série de fatores: ativação e reorganização da 

memória traumática, percepção de que existem pessoas que acreditam no seu relato, 

possibilidade de confiar em um adulto não abusivo, reestruturação de crenças distorcidas 

sobre culpa e diferença em relação aos pares e proteção nos casos em que a violência sexual 

continua ocorrendo (Habigzang, Dala Corte, Hatzenberger,  Stroeher,  Koller, 2008).  

Em uma pesquisa de Habigzang e cols (2005), concluiu-se que a principal forma de 

comprovação ou confirmação da violência sexual foi o depoimento da vítima (63,2%). Por 

outro lado, os indícios que se mostraram contra a ocorrência de violência sexual (ou seja, a 

favor do agressor) foram, principalmente, o depoimento do agressor (48,2%). Estes resultados 

apontaram dificuldades ainda encontradas nos casos de denúncia de violência sexual, como a 

falta de capacitação dos profissionais que atuam nos órgãos de proteção à criança e ao 

adolescente para obter o relato da vítima sobre a situação abusiva, mesmo quando há 

indicadores evidentes do caso, bem como o desconhecimento da dinâmica do abuso para 

identificar fatores de risco. Além disso, as provas materiais para a condenação do agressor são 

ainda exigidas por alguns juízes e promotores. 

Não se protege a criança deixando de escutá-la, ao contrário, reforça-se o segredo. Os 

adultos têm medo de ouvir a revelação do abuso e a criança interpreta essa mensagem como 

se os mesmos não quisessem protegê-la (Leite, 2009). Furniss (1993) alega que a urgência em 

estabelecer fatos legais leva os profissionais a entrevistas legais prematuras com as crianças. 

Quanto mais a criança estiver preparada, menor será a ansiedade de revelar e mais bem 

sucedida será a entrevista legal posterior em revelar os fatos necessários durante sua 
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inquirição/depoimento. (Entenda-se inquirir como: investigar, fazer pesquisas, colher 

informações sobre, indagar. Fazer perguntas, interrogar: inquirir as testemunhas). 

 

A escuta judicial da criança/adolescente vítima de abuso sexual 

Um dos argumentos para a inquirição judicial de crianças e de adolescentes, segundo 

Brito (2008) seria a dificuldade de se obter provas em algumas situações que ocorrem com os 

mesmos. Justifica-se que há ocorrências nas quais não se têm testemunhas; portanto, só 

poderiam ser comprovadas pela palavra dos menores de idade, tornando-se esta a principal e, 

por vezes, a única prova possível de ser produzida. 

Segundo Dobke (2001), para a tomada de declarações de crianças vítimas de violência 

as normas são as mesmas aplicadas a adultos, o que prejudica muito a escuta infantil. Roque 

(2010) complementa que na prática, tais regras levam à ocorrência do seguinte cenário: em 

uma sala de audiências, na presença do Juiz, do Promotor de Justiça, do Advogado de Defesa 

(ou Defensor Público) e do réu, a pessoa ouvida responde às perguntas formuladas. Muitas 

vezes, a presença do réu é dispensada uma vez que pode causar constrangimento e até 

comprometer a extração da verdade. De qualquer modo, seja por videoconferência, seja com a 

retirada do réu do recinto, o fato de se prestar depoimento sem a presença do suposto 

agressor, autor do crime do qual foi vítima, exclui apenas um dos fatores de tensão no 

momento da oitiva da criança. 

Em um estudo sobre serviços de intermediação para crianças-testemunhas que depõem 

em tribunais criminais da África do Sul, Jonker e Swanzen (2007) concluíram que tais 

serviços são importantes para reduzir o trauma experimentado pela criança. Santos e 

Gonçalves (2008) relatam que o desconforto e o estresse psicológico que crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual sofrem durante a oitiva no sistema processual 

vigente, em grande medida são decorrentes de um emaranhado de sentimentos complexos de 
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medo, vergonha, raiva, dor e ressentimento e têm sua origem, em grande medida, em uma 

cultura adultocêntrica e formalista das práticas judiciais tradicionais. Esse desconforto, por 

sua vez, está na base da dificuldade que crianças e adolescentes experimentam ao prestar e 

sustentar seus depoimentos durante as várias fases da investigação. Como coloca Furniss 

(1993), é de crucial importância comunicar-se no nível real de desenvolvimento cognitivo, 

intelectual, psicossocial e psicossexual da criança. 

Nesses casos em que o silêncio é quebrado, não há, necessariamente, plenos cuidados 

no que se refere ao atendimento das vítimas, tampouco se chega a culpados e responsáveis em 

todas as situações. Tal fato culmina, muitas vezes, na permanência de vítimas e autores numa 

relação de proximidade, estando aquelas ainda mais fragilizadas do que antes. Esses aspectos 

incrementam situações de culpa, vividas pelas vítimas, e ampliam a possibilidade de 

retaliação, uma vez que os autores mantêm o domínio sobre elas (Arpini, Soares, Bertê e Dal 

Forno, 2008). 

Em ocasiões de aferição de provas, a palavra da criança é muitas vezes confrontada 

com a versão do agressor, que pode ser ouvido ou questionado na presença da criança, 

repassando a responsabilidade total à vítima, considerando assim seu relato inválido, 

desacreditado, infantil e fantasioso (Azambuja, 2006). É comum, nos casos de crianças e de 

adolescentes envolvidos no incesto, que a família projete a culpa das circunstâncias sobre 

eles. Nesse sentido, as vítimas podem recorrer à retratação, negação ou dissociação, por não 

suportarem tamanha pressão, o que é compreendido como prova do caráter infundado de 

acusação pelos magistrados (Dobke, 2001). Porém, crianças raramente mentem sobre abuso 

sexual; quando muito, tendem a omitir informação ou minimizá-la (Padilha e Antunes, 2009). 

É necessária a adequação do procedimento judicial às necessidades das crianças e 

adolescentes, contando com a sensibilidade e implicação dos operadores do direito (Dobke, 

Santos & Dell'Aglio, 2010). O estabelecimento de um espaço seguro, no qual a criança 
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percebe a atenção, a disponibilidade e a credibilidade dos entrevistadores, é fundamental para 

que esta se sinta à vontade para relatar o abuso, uma vez que este relato pode desencadear 

emoções intensas que precisam ser acolhidas (Habigzang & Caminha, 2004). Neste caso, o 

profissional de psicologia pode tornar-se uma pessoa de confiança, em cuja presença crianças 

que sofreram abuso sexual se sentem suficientemente seguras para começar a comunicar a 

realidade secreta do abuso sexual, “percebendo uma oportunidade para estabelecer uma 

conversa com privacidade” (Furniss, 1993; Santos e Dell’Aglio, 2010).  

Santos e Gonçalves (2008) fizeram um levantamento em vários países, na busca de 

métodos de tomada de depoimentos alternativos aos processos convencionais, mapeando a 

existência de práticas alternativas de tomada de depoimentos em 25 países. Constata-se que as 

legislações de vários países do mundo vêm sofrendo alterações como atualmente, no Brasil, 

tramita no Senado Federal Projeto de Lei da Câmara n. 35/2007, o qual pretende incorporar 

ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e ao Código de Processo Penal alterações 

para inquirição de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual (Ratke 

2009). Considera-se que somente através do caminho do dialogo, tendo por base o 

conhecimento construído em sólidas bases científicas, é que se poderá impulsionar, a exemplo 

do que ocorreu em outros países, algumas mudanças na realidade do sistema judicial 

brasileiro, especialmente quando se pretende receber crianças em nossos tribunais, buscando-

se a proteção ampla e efetiva destas pequenas vitimas e testemunhas (Stein, Pergher, Feix, 

2009). 

Após a implementação da metodologia “Depoimento sem Dano” (DSD), atualmente 

chamado de Depoimento Especial, pelo Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre, em 

2003, iniciou-se a discussão acerca da escuta de crianças e adolescentes envolvidos em 

situação de violência com a colaboração do profissional de Psicologia (Conselho Federal de 

Psicologia - CFP, 2012). Assim, após forte movimento contrário a esta metodologia, em 
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junho de 2010 o CFP lançou a resolução nº 010/2010, que instituía a regulamentação da 

Escuta Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de violência, na Rede 

de Proteção, vedando ao psicólogo o papel de inquiridor (prática conhecida como 

“Depoimento sem Dano”) no atendimento de Crianças e Adolescentes em situação de 

violência (CFP, 2010). Após discussões e ações de parte da categoria e de magistrados de 

alguns estados como Rio Grande do Sul, a partir de agosto de 2010 e no ano seguinte, a 

resolução foi suspensa liminarmente em diferentes estados. Finalmente, em julho de 2012 foi 

suspensa em todo o território nacional e os profissionais puderam voltar a trabalhar como 

técnicos facilitadores do Depoimento Especial, sem que estivessem “contra a lei” (CFP, 

2012).  

Essa mudança é uma reafirmação do direito de que as vozes das pequenas vítimas 

sejam valorizadas como prova testemunhal e, ainda, uma busca na quebra do ciclo da 

impunidade de pessoas que cometem violência sexual, uma vez que grande parte delas deixa 

de ser responsabilizada por falta de provas materiais (Santos e Gonçalves, 2008). Os 

procedimentos legais que buscam reduzir o sofrimento das crianças durante uma investigação 

criminal promovem o bem estar de crianças vítimas e também fazem com que elas deem um 

testemunho fidedigno (Goodman, Ogle, Troxel e Lawer, Cordon, 2008).  

Jülich (2006), em pesquisa realizada na Nova Zelândia com adultos vítimas de abuso 

sexual na infância, pôde concluir que todos que fizeram parte de sua amostra criticaram o 

sistema de justiça criminal por negar-lhes o direito de voz e contribuir com a falta de 

confiança no sistema atual. Além disso, defenderam a mudança de um modelo de justiça 

criminal tradicional para outro fórum, que fosse suficientemente flexível para acomodar a 

complexidade do abuso sexual, pois o mais importante para aqueles participantes era que suas 

histórias fossem ouvidas e qualificadas. Ademais, segundo Padilha e Antunes (2009), quando 
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a criança é ouvida e qualificada em seu relato, sente que está sendo protegida, que tem seu 

lugar na família e na sociedade. 

 

O Depoimento Especial 

Segundo Goodman e colaboradores (2008), existem diversos protocolos de entrevistas 

forenses com crianças. Dentre eles está um dos mais importantes para este estudo - a 

Entrevista Cognitiva elaborada por Fisher e Geiselman, em 1992 (Fisher e Castano, 2007).  

A pedido de policiais e operadores do direito, a Entrevista cognitiva foi desenvolvida 

com a intenção de melhorar a qualidade e a quantidade das informações obtidas nas 

entrevistas realizadas (Fisher e Castano, 2007). Segundo os autores, esta entrevista é 

composta de cinco fases: rapport (personaliza a entrevista); recriação do contexto original 

(solicitar à testemunha que recrie mentalmente o contexto do incidente original, incluindo 

ambiente físico, situação pessoal no momento do fato e seus pensamentos/emoções antes, 

durante e depois do fato); narrativa livre (não interromper - tolerância para pausas, deixar que 

a pessoa possa contar com suas próprias palavras, permitindo a recuperação da memória); 

questionamento (recuperação focalizada); e por último, fechamento. Esta tem sido a base para 

a escuta realizada no procedimento do Depoimento Especial (Castro, 2011). 

Com base nos estudos de Dobke (2001), os principais objetivos do Depoimento 

Especial são a redução do dano secundário e a garantia dos direitos da criança/adolescente 

através da valorização de sua palavra e do respeito a sua condição de pessoa em 

desenvolvimento (Cezar, 2007). O Depoimento Especial é importante, de acordo com Padilha 

e Antunes (2009), pelo fato de existir uma evidente desigualdade entre criança (ou 

adolescente) e adulto. O adulto, suposto agressor, é capaz de articular defesas para o crime 

sexual que tenha cometido. É importante salientar que a criança vítima de violência possui 

marcas dolorosas em sua vida, na maioria das vezes provocadas por pessoas com as quais 
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mantêm vínculos. Assim, é imprescindível oferecer-lhes acolhimento e proteção especial, 

tratando-os como sujeito de direitos, motivos bastante fortes para justificar o Depoimento 

Especial (Ratke, 2009). 

Ao criar o projeto DSD, Cezar (2007) teve como princípio retirar crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual do ambiente formal da sala de audiências, transferindo-

as para sala especialmente projetada para tal fim, estando ligada por vídeo e áudio, ao local 

onde se encontram o Magistrado, Promotor de Justiça, Advogado, réu e serventuários da 

justiça. Buscou ainda realizar esses depoimentos de forma mais tranquila e profissional, em 

ambiente mais receptivo, com a intervenção de técnicos previamente preparados para tal 

tarefa, evitando, dessa forma, perguntas inapropriadas, impertinentes, agressivas e 

desconectadas não só do objeto do processo, mas principalmente das condições pessoais do 

depoente.  

Este depoimento é gravado na memória de um computador, em sua íntegra, além de 

ser degravado. O áudio é juntado aos autos, sendo copiado integralmente em um disco e 

juntado na contracapa do processo, assim viabilizando que não só as partes e Magistrado 

possam revê-lo a qualquer tempo, afastando eventuais dúvidas que possuam. Da mesma 

forma, os julgadores de segundo grau, em havendo recurso da sentença, podem ter acesso às 

emoções presentes nas declarações, as quais nunca são passíveis de serem transferidas para o 

papel (Cezar, 2007). 

O método proposto tem como pressuposto o respeito à criança entrevistada por colocá-

la em uma posição de decidir se quer ou não se expressar (Tabajaski, 2009). Castro (2011) 

expõe que na prática profissional, o Depoimento Especial inicia na intimação, via oficial de 

proteção. Nesse momento, também recebem um livreto de esclarecimento sobre os 

procedimentos que ocorrerão no Foro e na oitiva especial. A criança e seu responsável devem 

se apresentar com 30 minutos de antecedência a fim de serem recebidos pelo técnico 
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facilitador. Esse procedimento evita o encontro com o réu e também dá inicio ao processo de 

interação entre a criança ou o adolescente com o técnico facilitador, que irá acompanhá-lo em 

todas as etapas da audiência especial: acolhimento, preparação, relato livre, questionamentos 

e fechamento.  

A técnica utilizada no Depoimento Especial é baseada na Entrevista Cognitiva 

(Tabajaski, 2009). O rapport, a recriação do contexto, os questionamentos imprescindíveis e o 

fechamento constroem a metodologia. Após a criança ou adolescente serem apresentados aos 

equipamentos de áudio e vídeo, explica-se ainda que Juiz, Promotor e Advogado estarão na 

sala de audiências, além do réu e que os mesmos poderão vê-la através da televisão. Nesse 

momento, a criança ou adolescente tem o direito de escolha entre aceitar ou não a presença do 

réu na sala de audiências. O técnico passa para a recriação de contexto. Na pratica, o técnico 

pontua a importância de dados de memória que contenham informações referentes ao 

ambiente em que ocorreu o fato. Mobilizando gradativamente esses campos, os dados de 

memória são ativados e a criança ou adolescente vai recriando a cena vivenciada, bem como, 

filtrando informações indesejáveis (Castro, 2011).  

No fechamento, o técnico trabalha o sentimento vivenciado durante o depoimento. 

Indica-se, se necessário, os encaminhamentos para serviços de saúde. Embora exista uma 

técnica (que envolve a ética) para esse trabalho, é possível afirmar que a arte do Depoimento 

Especial é mutante, é adaptável e flexível perante as diferentes situações enfrentadas. Nenhum 

depoimento é igual ao outro (Castro, 2011). 

 

Argumentos favoráveis e críticas ao Depoimento Especial 

A vítima de abuso sexual, vulnerável, envergonhada, com medo e marcada pelo que 

lhe aconteceu, pode estabelecer a crença de que ficou estigmatizada. Esse sentimento, 

acompanhado ainda do real preconceito da comunidade e da família, aumenta quando o 
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envolvimento com o sistema de justiça não é adequado, desrespeitando sua condição peculiar 

de vítima infanto-juvenil de crime sexual e possibilitando a vitimização secundária, praticada 

pelo sistema de justiça (Potter, 2010). 

Segundo Cezar (2007), o principal objetivo do Projeto DSD ou Depoimento Especial é 

a busca da redução de danos às vítimas que necessitam serem inquiridas em juízo, procurando 

adequar os princípios do processo penal, em especial o contraditório e ampla defesa, com os 

princípios constitucionais da dignidade humana e prioridade absoluta ao atendimento dos 

direitos de crianças e adolescentes. Objetiva ainda, reduzir as inúmeras oitivas pelas quais a 

criança/adolescente é submetida, além de melhorar a qualidade da prova, uma vez que, 

segundo Pisa e Stein (2007), mesmo quando a notificação é feita, muitas vezes os processos 

são encerrados com a absolvição do réu por ausência de provas, pois, frequentemente, esse 

tipo de delito ocorre em ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas e sem vestígios 

materiais. Segundo dados do diagnóstico da rede realizado em 2011 em uma cidade da região 

metropolitana de Curitiba, de 56 casos estudados de violência sexual infantil notificados pelo 

Conselho Tutelar, 20 foram encaminhados para a Delegacia do Adolescente, destes, 08 foram 

para a Vara Criminal e apenas 02 tiveram os agressores responsabilizados (Silveira, 2012). 

Analisando apenas esses objetivos, já se encontram críticas relativas aos mesmos. 

Azambuja (2006) aconselha que se evite “buscar a prova de materialidade nos crimes que 

envolvem violência sexual intrafamiliar através do seu depoimento” (da criança), ressaltando 

a importância de uma escuta especializada nos atendimentos feitos por psicólogos e 

assistentes sociais.  Na visão desta autora, ouvir a criança é distinto de se colher o depoimento 

desta visando a produção de provas. Reconhece, ainda, que o “direito de ser ‘ouvida’ como 

prevê o artigo 12 da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança (1989), não tem o 

mesmo significado de ser ‘inquirida’”. Nestes casos, a inquirição da criança visa 

essencialmente produção de prova da autoria e materialidade em face dos escassos elementos 
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que costumam instruir o processo, com o fim de obter a condenação ou absolvição do 

abusador, recaindo na criança uma responsabilidade para a qual não se encontra preparada, 

em face de sua peculiar condição de pessoa em desenvolvimento ou, ainda, nos termos da 

convenção, em razão de sua imaturidade física, cognitiva e psicossocial (Azambuja, 2010). 

Na prática em análise, podem ser levantadas outras interrogações como, por exemplo, 

se a não-vitimização da criança ocorreria apenas pelo fato de se evitar o depoimento desta na 

frente do acusado e de não ser solicitado que forneça depoimento em distintas ocasiões. 

Parece pertinente também questionar se estaria sendo desconsiderada a menoridade jurídica 

de crianças e de adolescentes, equiparando-se o direito de ser ouvido à obrigação de 

testemunhar. Como é de amplo conhecimento, a legislação, ao considerar crianças e 

adolescentes como incapazes, refere-se à incapacidade jurídica, ou seja, objetivando a 

proteção destes, que não podem ter as mesmas responsabilidades e deveres legais dos maiores 

de idade (Brito, 2008). 

Porém, o Depoimento Especial inova, introduzindo a possibilidade de a vítima-

testemunha criança/adolescente ser valorizada como sujeito de direitos no processo judicial. O 

contato que a vítima tem com o sistema de justiça é mínimo, sendo reduzido à escuta com 

psicólogo ou assistente social durante a audiência de julgamento (Potter, 2010).  

Neste contexto, esbarra-se em outra grande crítica, que é a atuação do psicólogo no 

processo de inquirição de vítimas/testemunhas.  Essa indistinção entre procedimentos 

psicológicos e jurídicos, segundo Brito (2008) provocou a manifestação de diversos 

profissionais das áreas de Psicologia e de Serviço Social que, fundamentados no disposto em 

seus Códigos de Ética, alegaram que a realização da prática de inquirição resultaria em 

desrespeito à ética profissional. Potter (2010) sinaliza que, em verdade, a crítica sobre a 

atuação do psicólogo no procedimento de Depoimento Especial procede no sentido de que 

deverá encontrar amparo normativo regulamentar através da futura mudança legislativa do 
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Estatuto da Criança e do Adolescente, como citado previamente, visto que a Resolução   nº 

10/ 2010 do Conselho Federal de Psicologia (que instituiu a regulamentação da Escuta 

Psicológica de Crianças e Adolescentes envolvidos em situação de violência na Rede de 

Proteção, vetando ao Psicólogo o papel de inquiridor no atendimento de Crianças e 

Adolescentes em situação de violência) já foi suspensa. 

 Partindo-se da hipótese  de que o Depoimento Especial deve diminuir o sofrimento da 

criança/adolescente (Cezar, 2007), tornou-se importante verificar a presença de efeitos 

psicológicos para a vítima, particularmente o estresse pós-traumático, após a participação em 

diferentes formas de audiência. Sabe-se, porém, que na maior parte do país, os julgamentos 

ainda são feitos de forma tradicional (Dobke, 2001), excluindo a figura do profissional de 

Psicologia e estando presentes na audiência: vítima, agressor, advogados das partes, promotor 

e magistrado no mesmo ambiente. Fez-se importante, então, o estudo comparativo dos efeitos 

psicológicos advindos de diferentes métodos utilizados nas inquirições de crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual atualmente.  

A nova prática de Depoimento Especial vem ganhando maiores proporções no âmbito 

judicial e no contexto profissional dos psicólogos forenses, pretendendo ser um instrumento 

para se evitar a revitimização. No entanto, inexistem estudos brasileiros que comparem os 

efeitos psicológicos das diferentes formas de tomadas de depoimento de crianças e 

adolescentes vítimas de abuso sexual, apontando ser essa uma importante questão de 

pesquisa.  

 

Objetivos do estudo 

Objetivo geral: avaliar e comparar os efeitos psicológicos em crianças e adolescentes vítimas 

de abuso sexual que passaram por dois tipos diferentes de métodos de escuta em processos 
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judiciais, sendo estes a audiência formal e a audiência onde são utilizados procedimentos do 

Depoimento Especial. 

Objetivo específico: verificar a presença do transtorno de estresse pós-traumático nas vítimas 

de abuso sexual a partir dos participantes da pesquisa. 

 

Método 

 

Participantes 

Participaram dessa pesquisa quinze mães ou pessoas responsáveis por crianças ou 

adolescentes vítimas de violência sexual entre seis e dezoito anos de idade, que já passaram 

pela escuta judicial, divididos em dois grupos distintos: sete vítimas ouvidas em audiências 

formais (grupo controle) e oito ouvidas por meio do método do Depoimento Especial (grupo 

experimental), de ambos os sexos, selecionadas por conveniência. 

 

Locais 

 Três fóruns para coleta os dados, sendo dois deles no estado do Paraná (os quais não 

realizam o método do Depoimento Especial) e o terceiro, a Segunda Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Porto Alegre - que realiza o Depoimento Especial. 

 

Instrumentos 

 Foram utilizados dois instrumentos para a coleta de dados. 

1 - Inventário de Comportamentos da Infância e Adolescência - CBCL (Child 

Behavior Checklist) - questionário que avalia competência social e problemas de 

comportamento em indivíduos de 6 a 18 anos, a partir de informações fornecidas pelos pais 

(versão pais, Achenbach e Rescorla, 2001).  
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O instrumento é composto por um total de 116 questões (aplicados a 

pais/responsáveis), agrupados em vinte e quatro categorias, a saber: escalas de competência 

nas áreas de atividades, social, escolar e competência total; escalas de síndromes, tais como: 

ansiedade/depressão, isolamento/retraimento, queixas somáticas, problemas sociais, 

problemas de pensamento, problemas de atenção, comportamento de violação de regras, 

comportamento agressivo; problemas internalizantes, problemas externalizantes e problemas 

totais; escala DSM orientada: problemas afetivos, problemas de ansiedade, problemas 

somáticos, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno desafiador/opositor, 

transtorno de conduta; e escala usando o T score para: lentidão cognitiva, transtorno 

obsessivo/compulsivo e transtorno de estresse pós-traumático. Os resultados são apresentados 

em nível clínico (com indicação para tratamento), limítrofe e não clínico. A versão utilizada 

foi adaptada por Bordin, Mari e Caeiro (1995). 

2 - Entrevista semi-estruturada, dirigida ao responsável pela criança/adolescente, 

contendo as seguintes perguntas: Qual foi a sua percepção em relação à criança/adolescente e 

seus comportamentos no período que antecedeu o depoimento; qual foi a sua percepção em 

relação à criança/adolescente e seus comportamentos durante e após o depoimento; e quem foi 

o agressor/abusador. O objetivo da entrevista foi avaliar características específicas dos 

momentos pré e pós-depoimento, que não estão contempladas no instrumento quantitativo 

utilizado. 

 

Procedimento 

Após a autorização para realização da pesquisa pelos magistrados das comarcas 

citadas anteriormente, o projeto de pesquisa foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa 

e aprovado, em agosto de 2011, protocolado sob número 5653/11 (anexo 1). 
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A partir de setembro de 2011, foi dado início à primeira etapa de coleta de dados, onde 

se fez um breve levantamento dos casos de abuso sexual que foram julgados em uma comarca 

da região metropolitana de Curitiba. E a partir de outubro de 2011, esta mesma etapa passou a 

ser realizada em Porto Alegre. 

Com os levantamentos de dados realizados, foi possível entrar em contato telefônico 

com os responsáveis pelas crianças/adolescentes vítimas de abuso sexual e que já passaram 

pela fase de audiência, para convidá-los a participar da pesquisa. No momento do 

comparecimento, os responsáveis foram esclarecidos a respeito da pesquisa realizada, 

assinaram o Termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2) e então foi aplicado o 

instrumento CBCL com os responsáveis pelas vítimas de abuso sexual. Esta fase de aplicação 

de testes teve duração de aproximadamente quarenta minutos. Em seguida, foi feita a 

entrevista semi-estruturada. 

 

Resultados e discussão 

 Trata-se de pesquisa quase experimental com amostras independentes e não 

paramétricas selecionadas por conveniência, analisadas através da estatística descritiva e da 

análise qualitativa de conteúdo. 

Devido a toda dificuldade encontrada para a realização da coleta de dados, o número 

de casos utilizados na pesquisa foi reduzido. Ao analisar os dados estatisticamente (por meio 

da probabilidade, significância estatística e análise de diferenças entre duas condições: teste 

T), não foi possível encontrar significância, visto que a amostra é muito pequena. Desta 

forma, optou-se por analisar os dados através da estatística descritiva, a qual demonstrou 

dados importantes e preliminares desta pesquisa exploratória. 

Os participantes da pesquisa foram divididos em dois grupos: grupo controle (que não 

foram ouvidos através do Depoimento Especial) e grupo experimental (que foram ouvidos 
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através do Depoimento Especial). Os dados foram analisados e agrupados em quatro tabelas, 

caracterizando as amostras conforme idade e sexo (tabela I), conforme o tipo de abuso e a 

relação estabelecida com o agressor/abusador (tabela II), conforme os níveis de estresse pós-

traumático (tabela III) e por fim, conforme os resultados gerais obtidos através dos dados do 

CBCL, que automaticamente classifica os resultados em normal, limítrofe ou clínico. (tabela 

IV).  

Houve ainda a análise de conteúdo das entrevistas realizadas acerca das percepções 

dos cuidadores em relação aos períodos pré, durante e pós-audiência, a fim de averiguar a 

situação de cada criança/adolescente analisado nesta pesquisa, apresentada pelas tabelas V, VI 

e VII. 

Após o início da coleta de dados através do levantamento de casos de abuso sexual em 

que as crianças/adolescentes foram ouvidas em juízo, novos contatos e nova visita a Porto 

Alegre foram realizados em março de 2012. Embora tenham sido agendadas doze entrevistas 

com familiares responsáveis, apenas duas se concretizaram, pois não houve o 

comparecimento dos familiares das outras 10 famílias. Em outubro de 2012, foi realizada 

nova visita à 2ª Vara da Infância e Juventude de Porto Alegre e foram coletados os dados 

subsequentes, porém, com a mesma dificuldade da primeira tentativa de coleta de dados, 

concluindo o total de oito entrevistas com familiares de vítimas ouvidas em Depoimento 

Especial. 

O mesmo procedimento foi realizado em comarca da região metropolitana de Curitiba 

a partir de setembro de 2011. Nesse local, pôde-se constatar que o número de casos julgados 

relacionados ao abuso sexual contra crianças e adolescentes é bastante reduzido. Percebeu-se 

grande dificuldade em encontrar o número de casos objetivados, visto que o juiz responsável 

pela vara no momento da pesquisa tem preferência pela não participação da criança na 

audiência, para que não haja revitimização, ou seja, o mesmo evita inquirir a criança no 
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momento da audiência. No segundo local de coleta de dados de crianças que não passaram 

pelo Depoimento Especial, o numero de participantes também se mostrou reduzido, visto que 

o número de casos de abuso sexual que chegam a ser julgados é mínimo. Os dados de Silveira 

(2012) obtidos por meio de um estudo diagnóstico da rede de proteção de região 

metropolitana no estado do Paraná reforçam esta afirmação. Desta categoria de 

crianças/adolescentes ouvidas através do depoimento convencional resultaram sete 

entrevistas.  

A grande maioria (93,3%) dos participantes desta pesquisa é do sexo feminino, com 

idade entre seis e dezoito anos (tabela 1).  

Tabela 1 – caracterização da amostra 

 Grupo controle (sem 
Depoimento Especial) 

Grupo experimental (com 
Depoimento Especial) 

Criança (de 6 a 11 anos) 3 meninas e 1 menino 4 meninas 

Adolescente (de 12 a 18 anos) 3 meninas 4 meninas 

 

Nesta pesquisa, a relação estabelecida com o agressor foi, por coincidência, em sua 

maioria (85,7%) extrafamiliar no grupo controle e intrafamiliar (87,5%) no grupo 

experimental (tabela 2) (trata-se de variável interveniente a qual pode prejudicar a análise, 

visto que os grupos controle e experimental não tiveram amostras uniformes). Porém, traz a 

literatura que a maioria dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes são 

intrafamiliares (Habigzang & Caminha, 2004). 

Tabela 2 – relação com o agressor /abusador 

 Grupo controle  Grupo experimental  

Intrafamiliar 1 7 

Extrafamiliar  6 1 
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Segundo pesquisadores (Furniss, 1993; Aded, Dalcin, Moraes, Cavalcanti, 2006) as 

consequências do abuso sexual podem variar em função das características do abuso sexual. 

Quanto mais próximo da criança for agressor, quanto mais duradouro for o abuso e quanto 

mais cedo começar na vida da criança, mais aumenta o risco de as vítimas desenvolverem 

transtorno de estresse pós-traumático, transtornos dissociativos e dificuldades em 

relacionamento sexual (tabela 3 - composta por transtornos indicadores do CBCL, com dados 

brutos percentuais, que caem em uma curva de interpretação de dados, cujos dados são 

transformados em clínicos, não clínicos e limítrofes (Achenbach e Rescorla, 2001)). 

Tabela 3 – resultados das 24 categorias  do CBCL, avaliados como nível clinico (C), nível Limítrofe 
(L) e nível normal (N) 

 Grupo controle  Grupo experimental  

 Normal   Clínico   Limítrofe Normal   Clinico   Limitrofe 

Atividade 6            1            0 6            1            1  

Social 4            2            1 5            2            1 

Escola 3            1            3 6            2            0  

Comp. Total 1            5            1 3            5            0 

Ansiedade/depressão 4            2            1 6            2            0 

Depressão 4            3            0 5            2            1 

Queixas somáticas 6            1            0 6            2            0 

Problemas sociais 4            1            2 6            2            0 

Problemas de pensamento 5            1            1 4            3            1 

Problemas de atenção 3            3            1 5            1            2 

Quebrar regras 5            2            0 5            2            1 

Agressividade 2            4            1 4            4            0 

Problemas internalizantes 4            3            0 3            4            1 

Problemas externalizantes 1            5            1 4            4            0 

Problemas totais 2            5            0 3            4            1 
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Problemas afetivos 4            2            1 4            3            1 

Problemas de ansiedade 4            3            0  6            2            0 

Problemas somáticos 6            1            0 6            2            0 

TDAH 3            4            0 5            2            1 

Transt. Desafiador Opositor 3            3            1 4            3            1 

Transtorno de Conduta 3            2            2  5            3            0 

Lentidão cognitiva 6            1            0 6             2            0 

Transt. Obsessivo Compulsivo  5            2            0 6            2            0 

Trasnt. Stress Pós-Traumático 2            5            0 4            2            2 

 

Desta forma, esperava-se que os maiores índices de consequências relacionadas ao 

abuso sexual fossem encontrados no grupo experimental, visto que sua maioria é composta 

por casos intrafamiliares, os quais determinam muito mais grave impacto psicológico do que 

na agressão sofrida por estranhos (Pfeiffer, Salvagni, 2005). Porém, encontrou-se o oposto: o 

grupo controle detém uma das características de consequências de abuso sexual infantil mais 

exacerbada: o transtorno de estresse pós-traumático.  

Nem todas as crianças vítimas de abuso sexual desenvolvem sintomas ou 

psicopatologias de TEPT. A presença de fatores de proteção pode favorecer uma adaptação 

positiva para algumas crianças vítimas (Habigzang, Borges, Dell’Aglio e Koller, 2010). 

Quando o adulto ouve a criança com atenção, valida seus esforços para narrar o que 

aconteceu, acredita na mesma e busca ajuda, ele ou ela atua favorecendo o prognóstico 

favorável do caso (Padilha, Antunes, 2009; Williams, 2010).  

Esse dado pode ser reforçado pelo índice de estresse pós-traumático, que teve a 

diferença mais notável entre os dois grupos (tabela 4). Enquanto o grupo controle apresentou 

cinco dos sete participantes com resultado de nível clinico (71,4%), apenas dois dos oito 

participantes do grupo experimental (25%) tiveram o mesmo resultado, levando à 
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possibilidade da redução de danos causada pela oitiva através do Depoimento Especial, visto 

que este último grupo poderia ter índices mais elevados principalmente pela consequência do 

tipo de abuso sexual intrafamiliar, porém, não o tem.  

Tabela 4 – níveis de estresse pós traumático a partir dos resultados do CBCL 

 Grupo controle  Grupo experimental  

Clínico 5 2 

Não clinico 2 6 

 

Para a complementação dos resultados das amostras, foram analisadas as vinte e 

quatro categorias do CBCL. Não houve relevância estatística nas diferenças de resultados 

entre grupo controle e grupo experimental, porém, sete destas categorias analisadas (além do 

transtorno de estresse pós-traumático) apresentaram diferenças observáveis entre os dois 

grupos (conforme tabela 3).  

Na subcategoria de escalas de competências, ambos os grupos (controle e 

experimental) obtiveram um resultado de nível clínico para competência total (66,6% da 

amostra total). Na subcategoria de problemas internalizantes, o grupo controle (sem o 

Depoimento Especial) apresentou 45% da sua amostra com depressão e com problemas de 

atenção. Porém, na subcategoria de problemas externalizantes, a agressividade compareceu 

em ambos os grupos, com aproximadamente metade da amostra (53,3%).  

Na escala de problemas totais, com problemas internalizantes e externalizantes, os 

grupos controle e experimental obtiveram, em geral, níveis clínicos consideráveis, com pouco 

mais da metade (60%) da amostra total. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

apareceu no grupo controle, com pouco mais da metade da amostra (57,1%), enquanto apenas 

dois participantes do grupo experimental (25%) apresentaram tal resultado. Porém, ainda que 

os transtornos disruptivos que englobam o transtorno de hiperatividade e déficit de atenção, o 
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transtorno desafiador-opositivo e o transtorno de conduta também sejam associados com a 

experiência de abuso sexual na infância (Maniglio, 2009), este diagnóstico não apareceu 

consideravelmente nas vítimas do grupo experimental.  

De acordo com Kaminer, Seedat, Stein, (2005), crianças com TEPT podem apresentar 

sintomas de hiperatividade, dificuldade de atenção, ansiedade de separação, medos, queixas 

psicossomáticas, retrocesso de desenvolvimento, irritabilidade ou raiva com os pais ou 

comportamento agressivo com os pares e dificuldades de concentração, principalmente em 

atividades escolares. Desta forma, é possível que os dados resultantes do CBCL, mesmo que 

em escala discreta, estejam mostrando não apenas os efeitos da tomada de depoimento, mas 

do abuso sexual sofrido em si, pois o depoimento não consegue reduzir totalmente os danos 

causados previamente pelo abuso, mas sim, diminuir os danos secundários. 

Ao analisar as entrevistas realizadas (categorizadas na tabela 5 (anexo 3) e na íntegra 

no anexo 4) em sua maioria com as mães das vítimas, encontraram-se indícios que apoiam a 

hipótese inicial da eficácia do Depoimento Especial para a redução de nível de consequências 

psicológicas advindas das audiências, embora quase a totalidade da amostra (86,6%) tenha 

apresentado tensão e nervosismo antes das mesmas em ambos grupos. 

“Ficou tensa por não saber como seria a audiência; estava com medo de 

encontrar o suposto abusador” (ouvida por meio de audiência convencional). 

“Muito nervosa, com vontade de desistir” (ouvida por meio do Depoimento 

Especial).   

Mais da metade (57,1%) dos participantes do grupo controle queixou-se de medo de 

encontrar com o suposto abusador e também compareceu o medo de que as ameaças dos 

abusadores se concretizassem. Esta queixa não apareceu diretamente nas vítimas ouvidas 

através do Depoimento Especial, porém, houve dois casos (25%) em que mães relataram o 

desejo que suas filhas tiveram de desistir de prestar seu depoimento. Essas mesmas crianças, 
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no momento pós audiência, relataram sentirem-se aliviadas por perceber que as ameaças dos 

abusadores não se tornaram reais, justificando o motivo pelo qual pensaram em desistir. 

“Ficou muito aliviada, sentindo que tirou ‘um peso da cabeça’, viu que não 

aconteceu nada de mal com ela” (ouvida por meio do Depoimento Especial). 

A parcela maior do grupo experimental (62,5%) teve êxito em prestar seu depoimento 

de forma completa e tranquila, enquanto o grupo controle apresentou mais tensão, 

nervosismo, dificuldades com advogados de defesa e dificuldade para contar suas histórias 

“por inteiro”. 

 “Para conseguir prestar o depoimento, precisou da presença da mãe e da 

Conselheira Tutelar na sala de audiência. Achou que iria desmaiar” (ouvida 

por meio de audiência convencional). 

“Irritou-se com o advogado de defesa, o qual repetiu várias vezes a mesma 

pergunta, que já havia sido respondida; sentiu que o advogado não acreditava 

nela” (ouvida por meio de audiência convencional). 

“Foi bem tranquilo, conseguiu contar tudo e ajudou muito no processo” 

(ouvida por meio de DE). 

 Nos dois casos encontrados no grupo experimental com nível clínico de estresse pós-

traumático, embora tenham apresentado este resultado, na entrevista pôde-se observar que o 

mesmo não é compatível com consequência da audiência, pois o relato das mães é que suas 

filhas saíram bem, aliviadas e tranquilas após o momento da audiência e conseguiram fazer 

seu relato de forma calma.  

“Mostrou-se muito aliviada, chegando a dizer que queria poder ter contado 

antes e que a psicóloga foi ‘muito legal’” (ouvida por meio de DE). 

“Ficou bem tranquila, mais calma, mãe achou muito bom o método do 

Depoimento Especial” (ouvida por meio de DE). 
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Essa falta de correlação ocorreu também com o grupo controle, onde dois casos 

resultaram em estresse pós-traumático, mas as mães relataram que suas filhas saíram bem das 

audiências. O diferencial nesses casos foi o momento “durante a audiência”, pois ambas 

crianças/adolescentes não conseguiram falar sobre o abuso e uma delas teve momentos de 

grande tensão e choro, o que não ocorreu no grupo experimental. 

“Não quis falar sobre o abuso, desviava o assunto” (ouvida por meio de 

audiência convencional). 

“Primeiramente não conseguiu prestar o depoimento, pois chorava muito. Não 

conseguiu falar (por medo)” (ouvida por meio de audiência convencional). 

Além disso, o grupo experimental obteve um número maior (62,5%) de sujeitos com 

experiências positivas resultantes do depoimento, como sensação de alívio e reconhecimento 

por ter sido “escutada”; no grupo controle, pode-se observar apenas vítimas que, segundo suas 

mães, mantiveram um comportamento “normal” após o momento do relato em juízo, ou que 

tiveram experiências negativas (como ficar nervosa, com medo, chorando, entre outros), 

porém, sem experiências positivas.  

“Ficou assustada, nervosa e decepcionada, pois o juiz não condenou o réu” 

(ouvida por meio de audiência convencional). 

“Continuou com medo das ameaças do agressor, chegou a precisar de 

acompanhamento psiquiátrico e tomar medicamentos; ficava escondida 

debaixo da cama, chorava muito, não comia bem e não o faz até hoje” (ouvida 

por meio de audiência convencional). 

“Saiu irritada da audiência, por terem perguntado tantas vezes a mesma 

coisa” (ouvida por meio de audiência convencional).  

“Sentiu-se mais segura, mais ‘livre’, mais feliz. Parece que conseguiu entender 

o que lhe aconteceu” (ouvida por meio de DE). 
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Esta pesquisa encontrou limitações que podem ter influenciado os resultados, tais 

como as diferenças entre os grupos experimental e controle (que apesar de serem grupos 

distintos, por uma grande coincidência tiveram em sua maioria casos intrafamiliares e 

extrafamiliares);  além do fato da amostra ter sido bastante reduzida, sendo necessário 

aumentar o numero de participantes, para que se possa obter um resultado estatisticamente 

significante. Porém, a análise deste conjunto de dados, aponta para uma tendência de que esta 

modalidade de Depoimento Especial reduz as consequências psicológicas advindas de 

audiências em vítimas de abuso sexual infantil. 
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Considerações Finais 

 

O motivo mais provável para uma criança entrar em contato com o sistema judiciário 

se dá quando ocorre uma denúncia de abuso sexual da qual ela própria é a vítima.  Nesse caso,  

a vítima é normalmente a testemunha-chave da investigação. (Santos e Gonçalves, 2008). 

Esta, vulnerável, envergonhada, com medo, pode estabelecer a crença de que ficou 

estigmatizada. Esse sentimento aumenta quando o envolvimento com o sistema de justiça não 

é adequado, desrespeitando sua condição peculiar de vítima infanto-juvenil de crime sexual, 

possibilitando a vitimização secundária (aquela praticada pelo sistema de justiça - Potter, 

2010). Os procedimentos aplicáveis a situações de investigação sobre o abuso alegado não são 

destinados a minimizar tal dano, mas a reduzir o impacto que uma exposição do relato, em 

ambiente desprotegido, poderia causar à criança, dado que o dano inicial já ocorreu (Padilha e 

Antunes, 2009). 

O principal objetivo do Depoimento Especial é a busca da redução de danos às vítimas 

que necessitam ser inquiridas em juízo, procurando adequar os princípios do processo penal, 

em especial o contraditório e ampla defesa, com os princípios constitucionais da dignidade 

humana e prioridade absoluta ao atendimento dos direitos de crianças e adolescentes. 

Este trabalho teve como objetivo avaliar e comparar os efeitos psicológicos em 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual que passaram por dois tipos diferentes de 

métodos de inquirição em processos judiciais. Os dados preliminares obtidos nesta pesquisa 

exploratória apontaram para uma tendência de redução no nível de estresse pós-traumático 

nas crianças/adolescentes que passaram pelo método de Depoimento Especial, quando 

comparadas com crianças e adolescentes ouvidos em audiências formais. 

De modo geral, considerando os fatores do abuso sexual, o resultado mais esperado 

seria que consequências psicológicas mais graves apareceriam nos casos intrafamiliares, como 
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já citado por Furniss (1993), Habigzang e cols (2005), Aded e cols (2006). O fato é que isso 

não ocorreu. Mesmo com características supostamente menos agressivas, como nos casos de 

abuso sexual extrafamiliar (De Antoni, Yunes, Habigzang, Koller, 2011) apontados no grupo 

controle, os participantes desse mesmo grupo tiveram suas consequências psicológicas 

(principalmente os níveis de estresse pós-traumático) mais exacerbadas. 

Um importante aspecto a considerar foi que, mesmo nos casos onde obteve-se nível 

clínico para transtorno de estresse pós-traumático no grupo experimental, que na prática   

ficou evidente apenas nos resultados do CBCL, pois através dos relatos das mães, foi possível 

perceber que as vítimas sentiram-se confortáveis com a tomada de depoimento em juízo, 

chegando a sentirem-se aliviadas após poder falar sobre sua situação de abuso sexual 

intrafamiliar. Como nos achados de Jülich (2006), “o mais importante para aqueles 

participantes era que suas histórias fossem ouvidas”. Quando o adulto ouve a criança com 

atenção, valida seus esforços para narrar o que aconteceu, acredita na mesma e busca ajuda, 

ele ou ela atua favorecendo o prognóstico do caso (Williams, 2010). Tal fato leva à conclusão 

de que investir em estratégias de tratamento de sequelas emocionais do abuso sexual poderá 

se revelar numa importante fonte de prevenção de danos a gerações futuras (Padilha, Gomide, 

2004). 

Conclui-se, portanto que o Depoimento Especial mostra-se, a princípio, um bom 

método dirigido à redução de danos e tutela às vítimas, pois o próprio formato do método 

protege e resguarda a vítima do embate jurídico processual (Potter, 2010).  Deve-se salientar 

que mesmo que este tenha sido um estudo preliminar, com amostras reduzidas e resultados 

estatisticamente irrelevantes, observou-se uma notável diferença entre os grupos estudados.  

 A tendência observada motiva a continuidade da presente pesquisa, que deverá fazer o 

controle desta amostra, fundamental para a análise, para que se obtenham mais dados a fim de 
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verificar cientificamente a eficácia deste importante método de tomada de depoimento para 

crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual, que é o Depoimento Especial.  
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Anexo 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado a participar de um estudo intitulado EFEITOS PSICOLÓGICOS EM 

VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL APÓS AUDIÊNCIAS CRIMINAIS COM E SEM DEPOIMENTO 

ESPECIAL, que tem por objetivo avaliar a existência de consequências psicológicas em crianças que 

tenham passado por processos judiciais em casos de abuso sexual infantil, de autoria de Márcia Regina 

Skorupa.  A atividade desenvolvida será a aplicação de um instrumento, com duração aproximada de 

40 minutos, além de uma entrevista semi-estruturada, dirigida ao responsável pela criança/adolescente, 

com o objetivo de avaliar os comportamentos da criança ou adolescente no período que antecedeu o 

depoimento, durante e após o mesmo. 

 Márcia Regina Skorupa é aluna do Mestrado em Psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná, 

responsável pela pesquisa e poderá ser encontrada no telefone 41 – 99695642 ou 41 - 33982574. Sua 

supervisora é a professora Dra.  Maria da Graça Saldanha Padilha, docente do Mestrado em Psicologia 

da Universidade Tuiuti do Paraná. 

             Para poder realizar a EFEITOS PSICOLÓGICOS EM VÍTIMAS DE ABUSO SEXUAL 

APÓS AUDIÊNCIAS CRIMINAIS COM E SEM DEPOIMENTO ESPECIAL, preciso de sua 

colaboração autorizando a coleta de dados.  

               Você poderá interromper a sua participação na pesquisa a qualquer momento, sem que isto 

lhe acarrete qualquer tipo de prejuízo. Garanto que não haverá consequências danosas por sua 

participação na pesquisa.  Garanto o total sigilo aos dados aqui obtidos assegurando que o tratamento 

dos mesmos será realizado dentro dos princípios éticos que regem os procedimentos em pesquisa. As 

informações aqui obtidas serão utilizadas apenas para publicações científicas.  Antecipadamente 

agradeço a sua valorosa colaboração que contribuirá para o desenvolvimento do conhecimento nesta 

área e sem a qual este estudo não poderia ser realizado. 

Eu, _____________________________________________________, autorizo a coleta de dados 

desta pesquisa e compreendo que poderei interromper a minha autorização a qualquer momento. 

 

Data:__/__/_____ 

Assinatura:__________________________ 
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Anexo 3 

 

Tabela 5 –Categorização dos dados através  dos dados obtidos com as entrevistas realizadas com os 

responsáveis de vítimas de abuso sexual 

Categorização Itens incluídos na categoria 

Ficou com medo Ficou tensa; ficou nervosa; apreensiva; preocupada; insegura; medo da 

audiência; medo por não saber como seria a audiência;  medo do juiz; 

chorou; ficou acuada; não queria falar; medo de encontrar o suposto 

abusador 

 

Teve medo das ameaças do 

agressor 

Medo de que as ameaças se concretizassem; de que o abusador 

“matasse sua mãe” 

 

Quis desistir Teve vontade de desistir 

 

Mostrou-se bem Estava tranquila, estava calma; estava bem 

 

Não conseguiu falar Não quis tocar no assunto; desviou o assunto; não conseguiu falar, teve 

medo de falar; chorou e não conseguiu falar 

 

Precisou de ajuda no 

depoimento 

Precisou da presença da mãe e da conselheira tutelar para sentir-se 

segura e depor; achou que fosse desmaiar 

 

Teve problemas com o 

advogado 

 

Irritou-se com o advogado que fez as mesmas perguntas repetidas 

vezes; sentiu que o advogado não acreditava nela; sentiu-se muito 

pressionada pelo advogado 

 

Mãe não soube relatar 

 

Mãe não soube relatar;  mãe não quis perguntar como foi a audiência, 

para não fazê-la relembrar 

 

Ficou muito nervosa 

 

Durante a audiência ficou muito nervosa; ficou tensa 

 

Conseguiu contar 

 

Conseguiu contar tudo; contou “direitinho”; ajudou muito no processo 

 

Contou com dificuldade 

 

Contou, mas não totalmente; estava tímida; não contou tudo 
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Não toca mais no assunto Não quer mais tocar no assunto; não falou mais do assunto 

 

Teve consequências 

negativas após audiência 

 

Saiu irritada da audiência por terem perguntado tantas vezes a mesma 

coisa; chegou a precisar de acompanhamento psiquiátrico e tomar 

medicamento;  ficava escondida debaixo da cama;  chorava muito, não 

comia bem e não o faz até hoje; ficou assustada; nervosa;  

decepcionada, pois o juiz não condenou o réu; passou a falar mais 

sobre o abuso;  passou a sentir dores somáticas  novamente 

(lembranças do abuso); ficou mais sensível, por ter relembrado muitas 

coisas; ficou quieta; ficou um pouco triste 

 

Teve consequências 

positivas após audiência 

 

Mostra-se bem; ficou tranquila; não parece ter  ficado abalada com a 

audiência; ficou aliviada; percebeu que as ameaças não se 

concretizaram; sentiu-se mais segura; mais “livre”; mais feliz; 

parece que conseguiu entender o que lhe aconteceu 

 

Mantiveram um 

comportamento “normal” 

 

Não parece ter ficado abalada com a audiência; ficou “normal”; ficou 

tranquila  
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Anexo 4 

Dados obtidos com as entrevistas realizadas com os responsáveis de vítimas de abuso sexual. 

 Relatos da vítima antes da 
audiência 

Como se sentiu durante a 
audiência 

Relatos da vítima após 
a audiência 

 

C1 – 06 anos 
 (sem DE) 

Um pouco preocupada, 
apreensiva e ansiosa (não 
sabia como seria) 

Não quis falar sobre o 
assunto, desviou o assunto 

Não quer mais tocar no 
assunto, porém, não 
parece ter ficado 
abalada com a 
audiência 

 

 
C2 – 17 anos 

 (sem DE) 

 
Estava muito ansiosa 

 
Mãe preferiu não perguntar 
como foi, para não fazê-la 
relembrar 

 
Ficou tranquila, não 
falou mais do assunto  

 

     
C3 – 13 anos 

 (sem DE) 
Ficou tensa por não saber 
como seria a audiência. 
Estava com medo de 
encontrar o suposto 
abusador. 
Chorou antes de entrar na 
sala de audiências. Estava 
com medo do juiz. 

 

Primeiramente não 
conseguiu prestar o 
depoimento porque chorava 
muito. 
Não conseguiu falar (por 
medo). 
Para conseguir prestar o 
depoimento, precisou da 
presença da mãe e da 
conselheira tutelar na sala de 
audiência. 
Achou que ia desmaiar 
durante o depoimento. 

 

Horas depois, 
mostrava-se “normal” 

 

 

C4 – 11 anos 
 (sem DE) 

Ficou tensa por não saber 
como seria a audiência. 
Estava com medo de 
encontrar o suposto 
abusador. 

Irritou-se com o advogado 
de defesa, o qual repetiu 
várias vezes a mesma 
pergunta que já havia sido 
respondida. 
Sentiu que o advogado não 
acreditava nela. 
 

Saiu irritada da 
audiência por terem 
perguntado tantas 
vezes a mesma coisa. 
Sentiu-se insegura por 
não saber se o 
abusador será preso. 

 

C5 – 08 anos 
 (sem DE) 

Mostrava-se bem;  
segundo a mãe, “normal” 

Mãe não soube relatar Ficou “normal”   

 
C6 – 11 anos 

 (sem DE) 

 
Nervosa, com muito medo 
de encontrar com o agressor 
e com medo das ameaças do 
agressor 

 
Ficou muito nervosa 

 
Continuou com medo 
das ameaças do 
agressor, chegou a 
precisar de 
acompanhamento 
psiquiátrico e tomar 
medicamento, ficava 
escondida debaixo da 
cama, chorava muito, 
não comia bem e não o 
faz até hoje  

 

 
C7- 12 anos 
 (sem DE) 

 
Estava muito nervosa e 
insegura 

 
Muito nervosa, chorava e foi 
muito pressionada pelo 
advogado de defesa 

 
Ficou assustada, 
nervosa e 
decepcionada, pois o 
juiz não condenou o 
réu  
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C8 – 17 anos  
(com DE) 

Um pouco nervosa, com 
medo de encontrar com o 
agressor, queria desistir de 
depor, ficou acuada 

Conseguiu contar tudo Ficou aliviada de 
poder ter contado, ter 
feito as pessoas 
escutarem o que ela 
tinha a dizer, pois 
sempre teve medo das 
ameaças do abusador 
de que “mataria sua 
mãe”. Após a 
audiência, ficou 
aliviada de ver que não 
lhe aconteceu nada de 
ruim  

 
C9 – 17 anos 
 (com DE) 

 
Muito nervosa, teve vontade 
de desistir 

 
Foi bem tranquilo, 
conseguiu contar tudo, 
ajudou muito no processo 

 
Ficou bem aliviada, 
sentiu que “tirou um 
peso da cabeça”, viu 
que não aconteceu 
nada de mal com ela 

 

 
C10 – 16 anos 

 (com DE) 

 
Ficou tensa dias antes da 
audiência. 

 
Ficou tranqüila. 
Sentiu-se bem. 

 
Ficou tranqüila. 
Não demonstrou ficar 
nervosa. 
Não fala muito no 
assunto.  
 

 

C11 – 10 anos 
(com DE) 

Ficou muito tensa dias antes Conseguiu contar tudo Mostrou-se muito 
aliviada, chegando a 
dizer que queria poder 
ter contado antes e que 
a psicóloga foi “muito 
legal”  

 

 
 

C12 – 13 anos 
 (com DE) 

 
 
Mostrava-se muito insegura 

 
 
Conseguiu contar tudo 
“direitinho” 

 
 
Sentiu-se mais segura, 
mais “livre”, mais feliz 
Parece que conseguiu 
entender o que lhe 
aconteceu 

 

     
C13 – 7 anos 
 (com DE) 

 

 

 

Estava bem, tranquila Contou algumas coisas, 
porém não muito 

Após a audiência, 
passou a falar mais 
sobre o abuso, passou 
a sentir dores 
novamente 
(lembranças do abuso) 
Ficou mais sensível, 
por ter relembrado 
muitas coisas 

 

 
C14 – 7 anos 

(com DE) 

 
Período muito tenso, criança 
chorava, não falava, ficou 
muito nervosa 

 
Falou pouco, mostrou-se um 
pouco tímida 

 
Ficou bem tranquila, 
mais calma, mãe achou 
muito bom o método 
do Depoimento 
Especial 

 

 
C15 – 10 anos 

(com DE) 

 
Ficou triste, começou a 
chorar, teve medo 

 
Conseguiu falar tudo 

 
Ficou um pouco 
quieta, triste 

 

 


