
Nem sempre sabemos o que dizer quando alguém conta que foi vítima 
de abuso sexual, principalmente se a pessoa for da família ou nossa 

amiga. Para quem sobrevive a esse tipo de abuso, falar sobre ele pode 
ser muito difícil. Portanto, o ideal é dar o máximo de apoio e não fazer 

julgamentos. Às vezes, dar apoio significa disponibilizar recursos, 
como algum telefone ou canal de denúncias, ou informar sobre como 
buscar auxílio médico ou denunciar o crime à polícia. Mas, no geral, a 

melhor maneira de ajudar alguém nessa situação é ouvindo.

Pode ser extremamente difícil para um sobrevivente decidir compartilhar sua história. A pessoa 
pode sentir vergonha e ter medo de que não acreditem na história ou pensem que foi culpa dela. 
Deixe todas as perguntas sobre "por quê" ou questionamentos para os especialistas – o seu papel é 
dar apoio. Tenha cuidado para não interpretar uma postura calma como sinal de que o episódio não 
aconteceu. Cada pessoa reage de forma diferente após uma experiência traumática. A melhor coisa 
a fazer é acreditar no que ela diz.

“Eu acredito em você. Sei que foi muito difícil me contar isso. Você tem 
muita coragem.”

“Você não tem culpa. Você não fez nada para merecer uma coisa dessas.”
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Quem sofreu o abuso pode acabar se culpando, principalmente se conhecer quem o cometeu. A 
pessoa precisa ser lembrada, quantas vezes for necessário, de que não tem culpa.

“Você não está só. Eu me importo com você. Estou aqui para te ouvir e 
te ajudar no que for preciso.”
Deixe claro o seu apoio e a sua disposição para ouvir a história, caso a pessoa se sinta à vontade 
para compartilhá-la. Avalie se há outras pessoas em quem ela sente abertura para conversar sobre 
o assunto, e lembre-a de que existem serviços profissionais para apoiá-la no processo de 
superação.

Veja algumas recomendações do que dizer para apoiar alguém que esteja passando por um 
processo de superação.

Dicas para conversar 
com sobreviventes de 

abuso sexual



• Evite julgamentos. Pode ser difícil acompanhar o sofrimento duradouro dos 
efeitos da violência sexual. Evite frases que sugerem que a pessoa está 
demorando demais para se recuperar, como "Já tem muito tempo que você já está 
assim" ou "Quando é que você vai parar de se sentir assim?"

• Faça perguntas periodicamente. Mesmo que a violência tenha ocorrido há muito 
tempo, a dor ainda pode estar presente. Converse com a pessoa para lembrá-la de 
que você ainda se importa com o seu bem-estar e que acredita nela.

• Conheça os recursos disponíveis. Você pode dar apoio, mas isso não garante a 
sua capacidade de cuidar da saúde de outra pessoa. Procure saber que recursos 
você pode recomendar para alguém que sobreviveu a uma violência sexual, como 
um canal de denúncia ou entidade preparada para prestar apoio.

Como continuar dando apoio
Não há um prazo para a recuperação depois de uma violência sexual. Caso alguém tenha confiado 
em você a ponto de falar sobre o ocorrido, veja algumas dicas para continuar prestando apoio.

Se você, ou alguém que você conhece, foi vítima de violência sexual, saiba que a culpa não é sua. 
Você não está só.

“Eu sinto muito pelo que aconteceu. Isso não deveria ter acontecido 
com você.”
Reconheça que essa experiência afetou a vida da pessoa. Frases como “Sei que deve ser muito 
difícil para você” e “Que bom que você me contou” ajudam a transmitir empatia.
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