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Resumo 

 

O relato de uma criança com suspeita de abuso sexual é fundamental para a produção 

de prova pericial, pois em apenas 4% dos casos podem ser identificados vestígios físicos. A 

entrevista investigativa deve criar condições para que a criança relate os fatos vividos com 

base em sua memória. Para tanto, técnicas adequadas de entrevista vêm sendo desenvolvidas 

com o objetivo de se obter um relato o mais acurado e livre de interferências possível. 

Técnicas inadequadas podem influenciar na qualidade da entrevista, p.ex., quando são feitas 

perguntas sugestivas, mencionando informações não relatadas pela criança. A influência do 

entrevistador pode ser positiva, sendo produzido um relato confiável resultado da memória da 

criança, ou pode ser negativa, resultando em um relato contaminado por informações trazidas 

pelo entrevistador. O objetivo deste estudo é avaliar entrevistas reais feitas com crianças com 

suspeita de abuso e propor um método de avaliação da qualidade destas entrevistas que possa 

ser utilizado no treinamento de entrevistadores. Para avaliar as entrevistas foi utilizado um 

instrumento chamado Griffiths Question Map (GQM). O GQM foca nas perguntas, 

classificando-as em “apropriadas” e “inapropriadas”. As perguntas apropriadas contêm 

somente informações que a criança trouxe, enquanto as perguntas inapropriadas podem conter 

informações estranhas à criança, bem como induzi-la a relatar fatos não baseados na sua 

memória. Utilizou-se a mesma metodologia para classificar as respostas dadas pela criança, 

tendo em conta que o tipo de resposta é influenciado pelo tipo de pergunta. Propõe-se uma 

sistemática baseada neste instrumento para analisar a relação entre os tipos de perguntas e os 

tipos de respostas dadas a cada pergunta. Foram analisadas 49 entrevistas reais de crianças 

com suspeita de abuso. Cada pergunta feita pelo entrevistador foi classificada de acordo com 
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a sua apropriação e cada resposta emitida pela criança foi classificada de acordo com a 

relação dela ao tópico perguntado. Para cada entrevista é feito um gráfico contendo as 

seqüências de perguntas e respostas na ordem em que ocorreram, possibilitando analisar a 

relação entre elas ao observar qual tipo de pergunta tende a produzir qual tipo de resposta. 

A análise dos resultados mostrou que as perguntas apropriadas corresponderam à 

maioria (91,7%) dos questionamentos, e entre as respostas dadas pelas crianças, quase o total 

delas (96,3%) era relacionado ao tópico perguntado. 


