
Revelar um episódio de violência sexual não é nada fácil. Pode ser 
ainda mais complicado falar disso com familiares, amigos ou com 

quem você mantém um relacionamento. Somente você pode 
decidir se contará agora, anos depois – ou nunca. Se está 

pensando em contar a alguém o que aconteceu, veja abaixo 
algumas questões para refletir antes. São dicas que ajudam você a 

se preparar para essa conversa e a lidar com possíveis reações 
indesejadas, caso ocorram.

Como contar a alguém próximo 
sobre violência sexual

A decisão de revelar que sofreu uma violência sexual cabe somente a você. Não existe uma receita 
garantida para todos os sobreviventes. Cada história e cada caminho a percorrer para superar o 
trauma são únicos. Existem muitos motivos que levam um sobrevivente a decidir contar ou não. 
Lembre-se: optar por contar sua história não significa ter que revelar todos os detalhes. Você 
decide o quanto quer falar.

Falar sobre violência sexual nunca é fácil. Se decidir contar para alguém, é importante planejar 
como gostaria de fazer isso. A seguir estão algumas sugestões sobre o que você precisa considerar 
antes de compartilhar sua história com uma pessoa próxima.

Como eu conto para alguém?

O quê. Você decide o que deseja contar sobre a sua história. Se a pessoa não souber reagir e ficar 
pensando no que dizer, ela pode acabar pedindo detalhes sobre o que aconteceu. Não se sinta na 
obrigação de contar só porque perguntaram. Você sempre pode responder: "Eu queria que você 
soubesse que isso aconteceu comigo, mas não quero entrar em detalhes por enquanto".

Quem. Você acha que a pessoa para quem quer contar vai oferecer apoio? Você já ouviu essa 
pessoa fazer comentários insensíveis ou preconceituosos sobre casos de violência sexual que 
aparecem na mídia? Essa pessoa já comentou sobre alguma experiência de violência sexual? Ela 
conhece quem cometeu a agressão? Se sim, isso poderia influenciar sua reação?

Você está pensando em contar?
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Quando. O ideal é contar com total atenção da pessoa com quem quer conversar. É importante dar 
a ela um tempo para processar tudo. Se a pessoa estiver indo dormir, saindo de casa ou sob efeito 
de álcool ou drogas, procure um momento melhor para conversar.

Onde. Se você sente segurança para conversar com a pessoa a sós, escolha um local onde tenham 
privacidade. Mas se você acha que ela pode ficar nervosa ou agressiva, um local público será mais 
seguro. Você pode pedir que alguém de confiança te acompanhe.

Como. Você deve escolher a forma mais confortável para contar a alguém o que aconteceu. Pode 
ser pessoalmente, por telefone ou por carta. Cada uma dessas alternativas tem seus pontos 
positivos e negativos, mas o importante é escolher o melhor para você. Por exemplo, se não quiser 
que a pessoa te interrompa ou faça muitas perguntas, escrever uma carta pode ser a melhor opção. 
Independentemente da forma como você pretende contar a alguém, é importante estabelecer 
algumas regras antes. Você pode dizer: “Quero te contar uma coisa, e vai ser muito difícil falar 
sobre isso. Então, gostaria que só me escutasse e não fizesse nenhuma pergunta”.

Como conversar com quem você ama sobre a violência sexual
Pode ser difícil conversar sobre violência sexual com a pessoa com quem você se relaciona — seja 
uma agressão recente ou de décadas atrás, seja um relacionamento novo ou de anos.
Você não tem nenhuma obrigação de revelar que já sofreu uma agressão. Dependendo do grau de 
intimidade sexual, falar sobre o assunto pode ajudar vocês a entenderem o que te deixa à vontade 
ou não de acordo com experiências passadas. Se você sentir emoções fortes ou tiver flashbacks 
durante o sexo, é importante dizer para a pessoa como você gostaria que ela agisse.
Explicar que alguma atividade sexual específica te deixa desconfortável não significa que você 
precise contar detalhes do que aconteceu. Se não souber como iniciar a conversa, tente dizer algo 
como: "Não consigo conversar sobre isso em detalhes ainda, mas queria que você soubesse que 
não gosto de fazer ____ e prefiro fazer ____ por causa de algo muito difícil que aconteceu comigo 
uma vez”.

Emoções da pessoa com quem você compartilha seu relato
Você merece atenção e apoio quando decide contar sua história. Na verdade, às vezes a conversa 
pode não sair como esperado. Mesmo com a melhor das intenções, a pessoa pode não saber como 
reagir. É normal a pessoa sentir um turbilhão de emoções ao descobrir que alguém que ama sofreu 
uma violência sexual. Alguns sobreviventes acabam tendo que dar apoio emocional à pessoa, o 
que pode dificultar seu próprio processo de cura. Quem te ouviu pode sentir: 

• Raiva. Ao saber o que você passou, a pessoa pode sentir raiva de quem te agrediu e manifestar a 
intenção de se vingar por você. É uma reação natural, mas que nem sempre ajuda.

• Confusão. A pessoa pode ficar com tanto medo de dizer algo errado que procura ganhar tempo 
perguntando como foi ou o que aconteceu antes da agressão. Nesse caso, pode parecer que a 
pessoa está te responsabilizando pelo que aconteceu, ou sugerindo que o ataque poderia ter sido 
evitado se você tivesse agido de forma diferente. Se isso acontecer, explique que a melhor forma 
de ajudar é simplesmente oferecer apoio.

• Medo. A pessoa pode se preocupar com sua segurança e começar a te proteger excessivamente. 
Embora a intenção de ajudar seja boa, superproteger quem sobrevive a uma violência sexual pode 
acabar tirando da pessoa a sensação de controle sobre as próprias decisões.
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• Frustração. A pessoa pode se sentir incapaz de ajudar. Como o processo de cura varia de acordo 

com cada sobrevivente e pode levar muito tempo, é importante que a sua rede de apoio tenha 

paciência.

• Culpa. A pessoa pode se sentir culpada ou responsável pelo que aconteceu, mesmo que não 

tenha culpa. E pode ficar pensando como poderia ter impedido que isso acontecesse, mas o fato é 

que a única pessoa responsável pela violência sexual é quem cometeu a agressão.

• Choque. É natural a pessoa se sentir chocada e confusa ao saber de uma violência sexual. No 

entanto, isso pode dar a impressão de que não está acreditando do relato.

Reações que ajudam e que atrapalham
Uma reação acolhedora e que demonstra apoio é um passo importante para a cura e pode ajudar 
você a dividir sua história com mais pessoas. Mesmo que a conversa flua, a experiência pode ser 
emocionalmente intensa. E não tem problema. Contar a história pode despertar lembranças 
dolorosas, o que é totalmente natural. Lembre-se: cada sobrevivente tem seu próprio processo de 
cura.

Exemplos de reações que demonstram apoio:

• Escutar sem fazer julgamentos.

• Demonstrar apoio dizendo:

“Eu acredito em você.”

“Não é sua culpa.”

“Você não está só.”

“Sinto muito que isso tenha acontecido.”.

“Eu me importo com você e estou aqui para te ouvir e ajudar no que precisar.”

••

••
••

••

••

Pode ser muito doloroso não receber apoio de quem você confia. Caso a reação não seja solidária, 
é importante lembrar que isso é uma falha da pessoa, não sua.

Exemplos de reações que não demonstram apoio:

• Duvidar ou questionar sua história.

• Perguntar o que estava vestindo ou fazendo quando a agressão aconteceu, fazendo 

você sentir culpa ou vergonha.

    •        Dizer que você já deveria ter superado.
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Pode ser ainda mais difícil se abrir com um parente se quem agrediu também faz parte da família. 

Dicas para lidar com a falta de apoio
Quem ouviu seu relato pode não oferecer o apoio necessário, mas lembre-se de que você não está 
só. Se quiser conversar, procure um profissional especializado.

Caso alguém da sua família não ofereça apoio, isso não significa que outras pessoas agirão do 
mesmo modo. Enquanto pensa se pretende contar sua história novamente, e para quem, nossa 
recomendação é que você fique bem e se cuide. Observe como está se sentindo e busque fazer 
atividades que tragam equilíbrio e conforto.
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