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RESUMO 

O testemunho é essencial na construção de narrativas sobre o passado. Manifestado com a 
intenção de relatar e assegurar que determinados acontecimentos foram verdadeiros, eles 
aparecem nas narrativas de sobreviventes do Holocausto e outros genocídios. Na perspectiva 
contemporânea, o testemunho é utilizado pelos jornalistas na formulação de perfis, matérias e 
reportagens. Compreendendo que ele também está imbricado com o trauma e a experiência, 
esse artigo contextualiza por meio de três matérias publicadas na revista Tpm como o 
testemunho do abuso sexual é trabalhado e ressalta a importância do diálogo sobre o assunto 
que ainda é considerado tabu pela sociedade.  
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ABSTRACT 

The testimony is essential in the construction of narratives about the past. Manifested with the 
intention of report and make sure that determined events were true, testimonies appear in the 
narratives of survivors of the Holocaust and other genocides. In the contemporary perspective, 
the testimony is utilized by journalists in the formulation of profiles, articles and reports. With 
the understanding that it is also imbricated with experience, and many times with trauma, this 
article contextualizes by means of three magazine articles published in the Tpm magazine how 
the testimony of sexual abuse is developed and highlights the importance of the dialogue 
about the subject, still considered a taboo by society.  
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1 Trabalho apresentado no GT2 Narrativas e textualidades midiáticas. 
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1 INTRODUÇÃO 

Preferi viver as histórias que eu criava em pensamentos do que as de verdade e vivia 

desconectada. Essa desconexão acabou fazendo parte da minha personalidade, tornando 

intimidade emocional uma experiência quase insuportável para mim. Era difícil ficar junto e 

era difícil ficar só. Eu me sentia sem saída. Por que vô? Por que você fez isso?  

Kika Salvi (Revista Tpm, 2015). 
 

Testemunhos que relatam os abusos sofridos na infância e na vida adulta ainda são 

abafados por uma sociedade que não sabe lidar e confrontar aquilo que comumente se chama 

de “trauma”. Narrativas que relatam experiências do outro – e, às vezes, do próprio autor – 

funcionam não só como registro histórico de ocasiões e momentos de diferentes contextos, 

mas ajudam a compreender os problemas que assolam os mais diversos quadros sociais. Neste 

artigo, propõe-se entender o testemunho de experiências traumáticas por meio da narrativa 

jornalística, principalmente, e entender o potencial enquanto registro desse modo narrativo.  

 

2 NARRATIVA, TRAUMA E TESTEMUNHO 

No ensaio O narrador, Walter Benjamin (1994) reflete sobre o fim das grandes 

narrativas e o declínio da experiência de narrar. Para o autor, uma das causas desse fenômeno 

é o surgimento do romance e a sua forte difusão por meio da imprensa. Em sua concepção, 

quando alguém ouve uma história, o narrador está presente; mas quando o leitor concentra 

suas atenções em um romance, ele está solitário (BENJAMIN, 1994). Nessa perspectiva, o 

narrador relata sua experiência ou aquelas que foram contadas para ele e, desse modo, cria 

novas experiências para os que ouvem. Já o romancista, afasta-se e cria histórias que não 

correspondem às suas inquietações, mas que são ligadas à vida das outras pessoas. 

(BENJAMIN, 1994). 

Dentro desse contexto, a informação - fluxo diário de notícias – também é apontada 

como um dos motivos dessa decadência. Segundo Benjamin (1994, p.202) “somos pobres em 

histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos chegam acompanhados de explicações. 

Em outras palavras: quase nada do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está 

a serviço da informação”. Ademais, a informação só tem importância enquanto nova, vivendo 

apenas aquele momento; já a narrativa preserva sua potência e pode se desenvolver tempos 

depois (BENJAMIN, 1994).   
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Benjamin (1994) utiliza a volta dos soldados catatônicos da Primeira Grande Guerra 

como algo pertinente para se pensar a questão da narrativa. De acordo com o autor, a 

experiência vivida por aqueles homens era tão surreal e distinta de seus cotidianos, que não 

havia palavras que conseguissem assimilar e transmitir o que lá aconteceu. As transformações 

foram tão intensas que as lembranças do que ocorreu foram transformadas em memórias 

traumáticas. 
Nesse diagnóstico, Benjamin reúne reflexões oriundas de duas proveniências: uma 
reflexão sobre o desenvolvimento das forças produtivas e da técnica (em particular 
sua aceleração a serviço da organização capitalista da sociedade) e uma reflexão 
convergente sobre a memória traumática, sobre a experiência do choque (conceito-
chave das análises benjaminianas da lírica de Baudelaire), portanto, sobre a 
impossibilidade, para a linguagem cotidiana e para a narração tradicional, de 
assimilar o choque, o trauma, diz Freud na mesma época, porque este, por definição, 
fere, separa, corta ao sujo o acesso ao simbólico, em particular a linguagem. 
(GAGNEBIN, 2006, p.51, [grifo do autor]). 

 

O trauma foi abordado nos estudos de Sigmund Freud3 (1901-1905) após sua 

passagem pelo Hospital da Salpêtrière, na França. No hospital, o considerado “pai da 

psicanálise” conviveu diretamente com o professor e neurologista Jean-Martin Charcot, que 

naquela época desenvolvia estudos sobre a ligação do trauma com a histeria. Para Charcot, a 

histeria era hereditária e podia ser desencadeada após situações traumáticas; além disto, ele 

acreditava ter comprovado por meio de experiências hipnóticas que “assim como uma ideia 

poderia, por intermédio da hipnose, provocar um sintoma similar ao sintoma histérico, o 

trauma, por si só, poderia induzir uma ideia relativa à impotência funcional” (RUDGE, 2009, 

p.14). 

No início, Freud defendeu as convicções de Charcot perante os outros especialistas, 

mas após alguns anos desenvolveu, ao lado de Breuer, estudos que sustentavam novas 

perspectivas sobre o tema. Através do caso de Anna O., eles elaboraram obras que relatavam 

sobre os fatos traumáticos e os sintomas histéricos, nascendo assim, as noções de dissociação 

e afeto estrangulado. Porém, assim como Charcot, Breuer sustentava a questão hipnótica, 

acarretando desse modo, a separação das concepções entre ele e Freud (RUDGE, 2009). 

Nesse sentido, Freud “deu preferência a outra hipótese para explicar porque o trauma origina 

uma patologia histeria” (RUDGE, 2009, p.17). Para Freud,  

a memória do acontecimento traumático era dissociada porque provoca angústia, na 
medida em que entrava em conflito com ideias ou desejos importantes para aquela 
pessoa. A dissociação obedecia, assim, ao propósito de defender o sujeito de um 
conflito psíquico. A histeria que se originava dessa forma, chamada de histeria de 

                                                             
3 FREUD, Sigmund. Um caso de histeria, três ensaios sobre sexualidade e outros trabalhos (1901-1905). Rio 
de Janeiro: Imago, 1972. (Edição standard brasileira das obras psicológicas completas de Sigmund Freud, v.7). 
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defesa, teria uma causa totalmente psicológica. A causa seria o conflito psíquico, e 
esse viria ocupar, daí por diante, um lugar central na teoria freudiana. (RUDGE, 
2009, p.17-18, [grifo do autor]) 

 

Rudge (2009, p.08) afirma que “o trauma não é o acontecimento em si, mas o modo 

como esse acontecimento incide sobre o psiquismo de alguém e por ele é processado”. As 

pessoas que passaram por situações traumáticas transitam pela ruptura do que eram e do que 

não voltaram a ser. Diante disso, o testemunho surge como alternativa para dar voz àqueles 

que necessitam falar e afirmar de modo concreto o que se passou. 

Seligmann-Silva (2008) acredita que o testemunho pode ser caracterizado como “uma 

atividade elementar, no sentido de que dela depende a sobrevida daquele que volta do Lager 

(campo de concentração) ou de qualquer outra situação radical de violência que implica esta 

necessidade, ou seja, que desencadeia esta carência absoluta de narrar” (SELIGMANN-

SILVA, 2009, p.66, [grifo do autor]). Ainda de acordo com o autor, o papel do testemunho é 

essencial para que essas pessoas possam atravessar as barreiras que as cercaram. Narrar o 

trauma seria o manifesto do desejo de renascer (SELIGMANN-SILVA, 2009). Entretanto, a 

narrativa também é perpassada pela dificuldade de transformar em palavras o que aconteceu. 

O trauma e as lembranças desses episódios são tão complexos que, mesmo com o impulso de 

dizer, a pessoa não é capaz de transmitir ou de aproximar o que foi vivido com o atual 

momento. 

Giorgio Agamben (2008) em O que resta de Auschwitz assume uma posição mais 

voltada para a pesquisa do testemunho do que em produzir uma narrativa sobre o campo 

nazista. Segundo o filósofo,  

Em latim, há dois termos para representar a testemunha. O primeiro, testis, de que 
deriva o nosso termo testemunha, significa etimologicamente aquele que se põe 
como terceiro (*terstis) em um processo ou em um litígio entre dois contendores. O 
segundo, superstes, indica aquele que viveu algo, atravessou até o final um evento e 
pode, portanto, dar testemunho disso. (AGAMBEN, 2008, p.27, [grifo do autor]). 
 

Contextualizando essa citação, Agamben (2008) recorre à figura de Primo Levi e 

enquadra-o como um supérstite. Levi (1988) ficou conhecido após escrever livros sobre o 

Holocausto; ex-prisioneiro de Auschwitz, a narrativa do químico e escritor impressiona os 

leitores por não apresentar um discurso de ódio ou julgamento contra aqueles que tanto o 

fizeram mal. No prefácio de O que resta de Auschwitz, Levi (1988) também ressalta a sua 

necessidade como sobrevivente de narrar o que passou.  

Sou consciente dos defeitos estruturais do livro e peço desculpas por eles. Se não de 
fato, pelo menos como intenção e concepção o livro já nasceu nos dias do Campo. A 
necessidade de contar “aos outros”, de tornar “os outros” participantes, alcançou 
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entre nós, antes e depois da libertação, caráter de impulso imediato e violento, até o 
ponto de competir com outras necessidades elementares. O livro foi escrito para 
satisfazer essa necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de 
liberação interior. Daí, seu caráter fragmentário: seus capítulos foram escritos não 
em sucessão lógica, mas por ordem de urgência. O trabalho de ligação e fusão foi 
planejado posteriormente. (LEVI, 1988, p. 07). 
 
 

Seligmann-Silva (2008) e Gagnebin (2006) relembram em seus trabalhos a experiência 

vivida por Levi por meio de seus sonhos. Em um deles, ainda no campo de concentração, o 

químico tem o mesmo sonho desde que chegou ao local: acreditando ter voltado para casa, ele 

deseja contar o que aconteceu, mas ninguém o escuta. Ao acordar, e conversar com os que ali 

estão, descobre que o sonho também é compartilhado pelos outros (LEVI, 1998)4. No outro, 

após Auschwitz, no início de seu sonho ele encontra-se entre amigos e familiares, mas uma 

sensação de angústia começa a surgir e ele afasta-se daquele cenário. Um local cinzento e 

turvo é formado e, naquele momento, ele sabe que está de volta ao Lager5. Diante disso, ele 

ouve uma língua conhecida e distinta da sua, recordando-se que o som é o anúncio de mais 

um dia que nasce em Auschwitz (LEVI, 1997)6.  

 Do mesmo modo que Levi (1997;1998) narra o testemunho de suas memórias e 

experiências, existem aqueles que narram às histórias dos outros e para outros. Na perspectiva 

contemporânea, o testemunho está presente em diferentes contextos. Este artigo aborda, 

especificamente, o contexto jornalístico. Por meio da narrativa, o jornalista tem a capacidade 

de costurar os depoimentos colhidos, ouvidos e observados e, a partir deste ponto, produzir 

traduções por meio de textos, que muitas vezes tem a capacidade de atingir não só pessoas 

que passaram por situações semelhantes, como também funcionar como uma ferramenta de 

conscientização.  

O papel do jornalista é fundamental nesse processo – muitas vezes longo e complexo –

de construção textual que relaciona os depoimentos e testemunhos iniciais, colhidos com as 

fontes em potencial, ao produto final, a reportagem já finalizada, publicada e repercutida. O 

profissional necessita dispor de condições básicas para que este processo seja feito de maneira 

eficiente, sendo a principal delas uma sensibilidade natural que permita captar a natureza 

própria de cada testemunho presenciado. Neste campo, a questão do trauma também está 

presente, uma vez que o jornalista trabalha diretamente com pessoas que passaram e/ou 

passam por tantas variáveis sociais, muitas delas estritamente ligadas a situações de grande 

                                                             
4 LEVI, Primo. É isto um homem?. Rio de Janeiro: Rocco, 1988.  
5 Campo de concentração. 
6 LEVI, Primo. A trégua. São Paulo: Companhia das Letras, 1997. 
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perigo, constrangimento, terror, etc. Ressaltando e compreendendo as diferentes narrativas 

que podem ser utilizadas neste processo, o tópico a seguir destaca a metodologia aplicada por 

determinados repórteres a fim de aplicar a arte de narrar e de ouvir o testemunho do outro. 

 

3 O JORNALISTA E A ARTE DE NARRAR 

Um dos modos de transformar o contexto do que se ouve e percebe em narrativa pode 

ser visualizado na perspectiva do narrador-jornalista. Para Fernando Resende (2005), o 

jornalista ao se colocar nessa posição tem a possibilidade de produzir e explorar outros pontos 

antes não abordados. Ele transcreve os detalhes, aspectos e fragmentos de uma realidade 

complexa e repleta de sentidos.  

Em um texto habituado pelo narrador-jornalista, o seu criador é liberado da 
obrigação de revelar qualquer verdade que seja; é o narrador quem observa e conta a 
história, subtraindo-se da ação narrada (pressuposta máximo da narrativa 
jornalística), sem ter de enfrentar a empiria implícita ao mundo real. Ele é uma 
estratégia textual, e é no texto que ele se revela. O jornalista (autor empírico), que 
precisa de habilidade para saber criá-lo, faz dele o seu olhar, naturalmente, mas não 
se faz nele. (RESENDE, 2005, p. 98, [grifo do autor]). 

 

Nessa perspectiva, a jornalista Eliane Brum demonstra certas similaridades com o 

narrador-jornalista. Em seus textos, destaca-se sua visão de mundo e a mediação por ela 

construída entre o seu entrevistado e tudo que ele narra e vive. O interesse pelo outro 

transformado em narrativa trata-se de uma característica fundamental dos trabalhos 

produzidos por Brum. Conhecida por seus perfis, reportagens e livros, a autora traduz em 

palavras o testemunho e a vivência dos entrevistados. Seus textos refletem o cuidado e a 

astúcia de quem compreende que boas entrevistas nascem da arte de escutar muito e falar 

pouco, além do tempo necessário para serem apreendidas. No livro O olho da rua (2008), 

Eliane destaca que,  

escutar é também não interromper as pessoas quando elas não falam na velocidade 
que a gente gostaria ou com a clareza que a gente desejaria e, principalmente, 
quando elas não dizem o que a gente pensava que diriam. Escutar é não induzir as 
pessoas a dizer o que gostaríamos que dissessem. A reportagem sempre fica melhor 
quando somos surpreendidos, quando ouvimos algo que não planejávamos. Escutar 
é esperar o tempo que cada um tem de falar – e de silenciar. Como repórter – e como 
gente -, eu sempre achei que mais importante do que saber perguntar é saber escutar 
a resposta (BRUM, 2008, p. 38). 
 

 
A jornalista sempre procura ouvir pessoalmente os seus entrevistados, uma vez que 

acredita que todos se expressam não apenas por palavras, mas por gestos e olhar. Outro 

aspecto que torna-se relevante é o envolvimento da jornalista com suas fontes. Para Brum, 
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não há como não se envolver, e neste ponto é que reside a graça de seu trabalho (MARIANO, 

2001). Entre seus textos mais conhecidos, A Mulher que Alimentava7, publicado na revista 

Época em 2008, se destaca por esse caráter de aproximação da jornalista com a entrevistada 

Ailce de Oliveira Souza. Na matéria, a autora transparece a dor e “prisão” vividas por Ailce 

na luta contra o câncer. Ao relembrar os 115 dias que passou ao lado dela, Brum destacou que 

“só o afeto tornava possível aquela relação em que eu tinha que me abrir para amar alguém 

que eu sabia que ia perder. E ela tinha que se abrir para amar alguém sabendo que ia morrer” 

(MARIANO, 2011. p.316).  

Nesse sentido, após anos retratando o testemunho dos outros, em Meus 

desacontecimentos, Eliane Brum (2014) se externou para os leitores e estampou sua história, 

seus fragmentos, traumas e medos.  

COMO CONTADORA DE HISTÓRIAS reais, a pergunta que me move é como 
cada um inventa uma vida. Como cada um cria sentido para os dias, quase nu e com 
tão pouco. Como cada um se arranca do silêncio para virar narrativa. Como cada um 
habita-se. Desta vez, fiz um percurso de dentro para dentro. Me percorri. 
Lembranças não são fatos, mas as verdades que constituem aquele que lembra. 
Recordações são fragmentos de tempo. Com elas costuramos um corpo de palavras 
que nos permite sustentar uma vida. Quem conhece as pessoas e as situações aqui 
contadas poderá rememorá-las por outros caminhos, apartir de suas próprias 
circunstâncias. Ao descrever aqueles que morreram, possivelmente confronto as 
reminiscências de outros. Os que ainda vivem talvez discordem do que neles 
adivinho porque enxergam a si mesmos de modo diverso. Esta é a minha memória. 
Dela eu sou aquela que nasce, mas também sou a parteira (BRUM, 2014, p. 06, 
[grifo da autora]). 

 

Dentro desse contexto em que a narrativa serve às diferentes interpretações e ganham 

novos sentidos a partir da experiência empírica de cada um, existem diferentes publicações 

que trazem esse caráter narrativo de ouvir o testemunho e o trauma dos outros, fomentando 

visibilidade a problemas e mazelas da sociedade. Entre essas publicações, a revista Tpm – 

Trip para mulher se concentra na tentativa de produzir conteúdos que abordem assuntos que 

ainda são tabus dentro da sociedade, mas que necessitam ser dialogados. Buscando imbricar o 

que já foi mencionado, o próximo tópico se concentrará em três textos do magazine sobre o 

abuso sexual e a dificuldade de narrar sobre e para os outros. Assim como os personagens das 

histórias contadas por Eliane Brum, as narrativas presentes em Tpm e aqui analisadas são 

singulares, apresentam nuances próprias, desafiando o leitor e o próprio jornalista a encontrar 

na voz do outro seus significados e intepretações. 

 
                                                             
7 Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI10410-15257,00-
A+MULHER+QUE+ALIMENTAVA.html> Acesso em: 29/01/2016. 
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4 AS NARRATIVAS SOBRE ABUSO NA TPM 

Por meio dos testemunhos que podem chegar a nós pela narrativa, esta análise será 

construída buscando contextualizar o que foi trabalhado e aplicar nos casos de relatos sobre 

abusos sexuais presentes na revista Tpm. Os três textos foram selecionados por apresentarem 

memórias traumáticas e que possuem problemas ligados às opressões impostas pelo âmbito 

social em que cada voz ouvida está inserida. Desse modo, percebe-se que ainda há uma 

carência de narrativas que retratem os casos de abusos contra crianças e mulheres, mesmo que 

por meio da leitura de cada testemunho e de suas respectivas repercussões, seja visível o 

quanto ainda, infelizmente, tais situações sejam comuns na contemporaneidade.  

Na matéria Garota Interrompida8, publicada em fevereiro de 2011, a jornalista Ariane 

Abdallah escreve sobre alguns casos de abuso sexual contra crianças. Apoiando-se nas falas 

de médicos e psicólogos, e também em dados do Ministério da Saúde, a repórter contextualiza 

a realidade de várias mulheres que tiveram a infância interrompida e marcada pelo trauma. 

Auxiliando a construção do texto, duas vítimas de abuso e uma de tentativa de assédio 

relataram seus testemunhos que, por intermédio da jornalista, foram transformados em 

narrativa. Com o intuito de preservar a identidade das pessoas envolvidas, os nomes utilizados 

na matéria são fictícios.  

O primeiro caso narrado por Abdallah é o de Sofia. Abusada aos seis anos por um 

primo 11 anos mais velho que ela, a menina passou oito anos vivendo sob ameaças e 

chantagens do rapaz. Aos 14 anos, a garota conseguiu dar um ponto final à situação. Hoje, aos 

33, e após anos de terapia e antidepressivos, ela se recupera e conta com ajuda de um 

ansiolítico.  

Sofia* tinha 6 anos quando descobriu a sexualidade – pelo menos, na prática. Estava 
com o primo de 17, na casa da avó, quando ele começou a tocar regiões do seu 
corpo em que só sua mãe encostava, durante o banho. A menina não sabia que 
aquele tipo de carinho, nessas circunstâncias, não era natural entre adultos e 
crianças, embora aconteça em muitas outras famílias. E, nas primeiras vezes que 
Marcos* se esfregou nas coxas dela até ejacular, tocou seu clitóris ou mandou que 
ela fizesse sexo oral nele, Sofia ficava paralisada pelo medo da situação 
desconhecida. A confusão aumentou quando sentiu que os estímulos geravam uma 
sensação prazerosa – porém involuntária –, causada pelas terminações nervosas que 
se concentram nas zonas erógenas do corpo. Como qualquer criança, ela descobriria 
isso interagindo com amiguinhos da mesma idade e tocando o próprio corpo. Mas 
não deu tempo (ABDALLAH, 2011). 
 
A menina passou oito anos se submetendo aos desejos eróticos do rapaz. Ele, então, 
pedia a ela que não contasse a ninguém o que faziam, senão os pais dela sentiriam 
vergonha. De fato, nenhum familiar, mesmo morando todos no mesmo sítio, parecia 

                                                             
8 Disponível em: <http://revistatrip.uol.com.br/tpm/garota-interrompida> Acesso em 30 jan. 2016. 
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desconfiar. Nem quando ela completou 14 anos e Marcos a iniciou no sexo com 
penetração (ABDALLAH, 2011). 

 
Um dia, Sofia, abusada pelo primo dos 6 aos 14 anos, deu um basta. Mas só revelou 
à família o que acontecia aos 26 anos, quando sucumbiu à terapia, embora desde os 
15 já revelasse comportamentos recorrentes às vítimas de abuso: bebia demais e 
tentou se matar ingerindo remédios (ABDALLAH, 2011). 

 

Dando continuidade à reportagem, o segundo testemunho é o de Bianca. A garota foi 

abusada aos quatro anos por seu primo dez anos mais velho. Assustada, ela contou aos pais e 

o garoto foi expulso da casa. Atualmente, após terapia, consegue ter um relacionamento 

estável e normal, mas considera que sua compulsão por bebida e a tendência em se irritar fácil 

sejam consequências do abuso.   

Foi o que viveu Bianca*, hoje com 35 anos, que teve a primeira experiência sexual 
com um primo dez anos mais velho. Ele foi dormir em sua casa e, na madrugada, 
entrou no quarto da garota, então com 4 anos. “Não entendi quando começou a fazer 
aquelas coisas com as mãos e a boca”, lembra ela, que é médica e atende a casos 
como o seu em um hospital público do interior de São Paulo. Bianca ficou passiva e 
paralisada pelo medo (ABDALLAH, 2011). 
 

O último caso narrado pela jornalista é o de Maria. A menina não chegou a ser 

abusada, mas foi assediada por um porteiro. Espantada, ela contou para a mãe o que 

aconteceu e o homem foi despedido. 

Ao contrário do que aconteceu com Sofia e Bianca, Maria* não chegou a ser 
abusada, mas assediada por um porteiro, aos 6 anos. Ele propôs que ela colocasse a 
mão em seu bolso e adivinhasse o que guardava ali. Em seguida, abriu o zíper e 
mostrou o pênis. Maria saiu correndo e passou o dia tentando entender aquilo. 
Até que sua mãe, notando ela ensimesmada, quis saber o que havia acontecido. 
Quando ouviu a história, contou ao marido e à síndica, e o porteiro foi demitido. Se 
a mãe da menina tivesse duvidado, escondido ou não levado a filha a sério, o 
porteiro poderia continuar com as “brincadeiras” (ABDALLAH, 2011). 

 

No caso dessa matéria, são poucas as falas transcritas diretamente. Entretanto, o 

testemunho está presente, e é transmitido pela narrativa de Abdallah. A jornalista reforça o 

impacto causado pelo trauma e a dificuldade das vítimas em relatar o que aconteceu para as 

outras pessoas. Dessa forma, fica em evidência a importância da interlocução por parte da 

repórter, fornecendo espaço para que uma voz antes em dificuldades para se pronunciar tenha 

seu direito garantido e, acima de tudo, tenha a capacidade de superação e/ou denúncia daquilo 

que antes lhe afligia sem essa alternativa.  
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A reportagem Não, a culpa não é sua,9 publicada em julho de 2013, é o segundo texto 

que aborda a temática citada. Escrito por Natacha Cortêz, o enfoque são os abusos e assédios 

cometidos contra mulheres adultas. Relatando situações desse âmbito, o texto afirma que não 

é coincidência se alguma das leitoras já ouviu ou viveu alguma situação parecida com as 

elencadas. Do mesmo modo que a matéria anterior, ele é construído por meio de dados 

mundiais e brasileiros, também utilizando falas de especialistas que possam ajudar no 

esclarecimento sobre o assunto. Nesse sentido, Cortêz traz informações sobre as mudanças na 

lei durante os últimos anos para casos de abuso sexual; e reforça a necessidade da criação de 

delegacias, juizados e promotorias que assegurem os direitos das mulheres. 

Com testemunhos reais, cinco mulheres narram as dificuldades e medos após as 

situações que passaram. Entre elas - Amanda (nome fictício), Juliana Monteiro, Tainá Muller, 

Kimberly Johnson, Karina Buhr - destaca-se a história de Amanda, que foi abusada por três 

homens em uma festa de faculdade, refletindo a intensidade do ato e sintomas pós-

traumáticos.  

Há um mês fui convidada para ir a uma festa em uma república. Eu já havia saído 
outras vezes com o cara que me convidou. Apesar de ter aceitado o convite, disse 
que não iríamos mais ficar juntos. Deixei claro que não tinha mais interesse nele. Ele 
concordou: era só uma festa mesmo para conversar com amigos, ouvir boa música e 
tal. Fui sozinha. Cheguei por volta das 20h30. Na casa estavam ele, um amigo que 
eu não conhecia, e logo chegou uma vizinha, que ia e voltava à “festa” [...] E uma 
das vezes que a vizinha saiu, os dois meninos tentaram me agarrar – passaram a mão 
pelo meu corpo e me prensaram na parede. Assustada, pedir para ir embora. 
Esconderam as chaves da porta. Corri para o quarto, eles foram atrás e pediram 
desculpas. Tranquei a porta e eles a forçaram; gritavam para que eu abrisse. Não 
abri. Acabou que três meninos (um que não estava lá antes) invadiram o quarto, 
foram para cima de mim, segurando meus braços e pernas, arrancando minhas 
roupas. Comecei a gritar e me debater, pedindo para que parassem. Um deles se 
levantou e continuou olhando tudo da porta. Eu chorava muito. O que ficou na porta 
observava tudo e tive muita vergonha. 
 
Há muitos detalhes que não consigo descrever. É uma confusão de tristeza, raiva, 
ódio, vergona e de achar que todos estão perserguindo você. É não conseguir dormir, 
e é acordar com raiva de ter acordado, porque viver mais um dia vai ser horrével [...] 
Não consigo estudar, tenho ódio de ir pra faculdade, não consigo frequentar locais 
públocos, tenho medo de sair de casa, tudo de uma vez. Choro Muito [...]. 

 

As histórias relatadas nessa matéria são fortes, envolvem mulheres adultas e dão um 

tom mais intenso da gravidade dos fatos.  Neste caso, Cortêz constrói o texto por meio de 

diferentes testemunhos; ela não dá voz às entrevistadas, mas amplia a escuta desses casos e 

possibilita que elas registrem suas experiências. Além disso, ao recorrer ao testemunho de 

                                                             
9 Disponível em: <http://revistatrip.uol.com.br/tpm/nao-a-culpa-nao-e-sua> Acesso em 30 jan. 2016.  
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cinco mulheres distintas, Cortêz evidencia que os abusos e assédios cometidos contra 

mulheres são recorrentes e estão presentes em todas as camadas da nossa sociedade.  

Por fim, na reportagem Chega de Silêncio10, publicada em novembro de 2015, a 

jornalista e escritora Kika Salvi narra seu próprio testemunho. Abusada pelo avô durante a 

infância, ela conta como se sentia diante das amigas enquanto criança e como os frequentes 

assédios influenciavam na escola e em suas brincadeiras. Violentada quase sempre sentada no 

colo do avô, ele relata histórias que eram encenadas por meio dos atos sexuais. Certa vez, seu 

pai chamou o avô antes de entrar no quarto e, imediatamente, ela foi jogada no chão enquanto 

o homem cruzou as pernas e se virou para o lado. Foi assim que, antes dos 10 anos, ela 

compreendeu a realidade do que lhe acontecia. Aos 11, Kika passou a odiá-lo e se afastou. O 

avô, temeroso com a situação, começou a falar aos familiares que a garota era uma 

“mentirosa” e uma “víbora” (2015, p.80). 

Na adolescência, surgiram os sintomas pós-traumáticos, como insônia e ansiedade, 

além de crises diárias de choro. Com medo do que poderia acontecer em sua família, ela não 

contou para ninguém o que havia sucedido e um dia simplesmente se esqueceu de tudo. Desse 

modo, começou a ter casos de depressão; quatro no total – aos 13, 16, 23 e 27 anos.  

Aos 23 tive a terceira, logo após o nascimento da minha filha. Na época não associei 
uma coisa à outra, mas uma semana antes meu avô tinha me ligado para dizer que 
tinha feito algo muito errado. “Estou ligando para pedir o seu perdão”, dizia a voz 
dos meus tormentos. “Isso não vai ser possível”, respondi, e desliguei. Tive um 
acesso de choro e de fúria, pois o infeliz telefonema trouxe à tona tudo o que eu 
tinha esquecido – e não queria relembrar. (SALVI, 2015) 

 
Aos 27 anos, ela passou a ter acompanhamento psicológico. Em diálogos sobre o que 

havia acontecido, descobriu duas amigas e dois colegas que também foram abusados na 

infância por parentes próximos. Cada um foi violentado de maneiras diferentes, mas 

apresentavam consequências comuns a todos. Destarte, Kika Salvi passou a compreender os 

traumas e se sentir mais tranquila. Hoje, ela possui o desejo de mudar a realidade de vítima e 

ajudar a sociedade de alguma forma; por isso está produzindo o documentário Em Silêncio, 

em que justamente esse assunto é abordado. 

Os testemunhos de Salvi são profundos e detalhados. Entre suas narrativas, há um 

sonho que era frequente, assim como os de Levi (1997;1998), se destacando como um dos 

sintomas do trauma vivido.  

                                                             
10 Diferente dos textos anteriores que foram observados no site da revista, a reportagem Chega de Silêncio foi 
verificada diretamente na revista impressa de novembro de 2015. Para o leitor que deseja ler o texto on-line: 
<http://revistatrip.uol.com.br/tpm/kika-salvi-conta-abuso-que-sofreu-em-casa-pelo-avo>. 
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[...] Era eu, com não mais de sete ou oito anos, sentada na cama diante do tronco de 
um homem. Não via seu rosto, apenas o dorso nu, os pelos do peito e, no lugar do 
pênis, uma cenoura, velha e rugosa, que se estendia em finos ramos marrons e na 
ponta havia uma gosma. O homem queria que eu colocasse em minha boca. Virava o 
rosto, mas ele se impunha até eu engasgar. (SALVI, 2015) 
 
 

Os três textos aqui analisados, presentes na versão impressa e online da revista Tpm – 

Trip para mulher, são narrativas jornalísticas sobre testemunhos relacionados a uma 

experiência bem específica e traumática. Casos de abuso sexual são delicados e as reportagens 

se atentam a isso. A abordagem em cada relato, a forma de retratar cada história precisa ser 

cuidadosa, sem permitir ruídos e deixar claro o que a voz do outro quis expressar. Esse papel 

desempenhado pelo jornalismo, de possibilitar que depoimentos e experiências, independentes 

de sua natureza, tenham seu espaço, registro e força de mudança é um de seus aspectos 

fundamentais e ponto de partida para mudanças efetivas em cada contexto social.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme Roland Barthes (1973, p.18)11, “inúmeras são as narrativas do mundo” e 

foram por meio delas que testemunhos como os de Levi (1997,1998) e de muitos 

sobreviventes do Holocausto e de outros genocídios vieram à tona. Eles são fragmentos de 

uma história que não correspondem apenas ao eu, mas a de muitos que não podem ou 

conseguem narrar o que aconteceu.  

Hurbinek, que tinha três anos e que nascera talvez em Auschwitz e que não vira 
jamais uma árvore; Hurbinek, que combatera como um homem, até o último suspiro, 
para conquistar a entrada no mundo dos homens, do qual uma força bestial o teria 
impedido; Hurbinek, o que não tinha nome, cujo minúsculo antebraço fora marcado 
mesmo assim pela tatuagem de Auschwitz; Hurbinek morreu nos primeiros dias de 
março de 1945, liberto mas não redimido. Nada resta dele: seu testemunho se dá por 
meio de minhas palavras (LEVI, 1997, p. 14). 

 

Do mesmo modo, os conteúdos publicados em Tpm destacam a relevância de dar 

espaço ao testemunho. As mulheres que ali se abrem e contam seus traumas, ajudam a retalhar 

uma sociedade que esconde os casos de abuso e assédios sexuais dentro e fora das famílias. É 

um cenário dificultoso, permeado por situações muito particulares, mas que fazem parte da 

                                                             
11BARTHES, Roland. Análise estrutural da narrativa. São Paulo: Vozes, 1973. 
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vida de muitas pessoas, refletindo uma urgência do interesse público. São narrativas como as 

apresentadas que reforçam a necessidade de debater o tema e também de produzir ações de 

conscientização; destinadas às próprias vitimas para que haja o entendimento de que elas não 

são culpadas pelo que ocorreu, e também ao público em geral, como forma de alerta e 

denúncia.  

Como finaliza Ariane Abdallah (2011), “Sofia e Bianca toparam falar no assunto. 

Descobriram histórias semelhantes, mudaram o destino que parecia traçado e transformaram a 

ferida aberta em cicatriz”. Esse processo árduo de cicatrização conta com o apoio de 

narrativas jornalísticas que, ao relatar e atentar-se aos testemunhos do outro, fornecem suporte 

a esses personagens. É a possibilidade de transformação social inserida nas veias do 

jornalismo, encontrando nas experiências um grande aliado para a construção de boas 

histórias e, principalmente, de grandes mudanças. 
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