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RESUMO 

 

O problema do abuso sexual incestuoso está presente em todas as esferas da 
sociedade e representa uma forma de violência infantil tão silenciosa quanto cruel. 
Este trabalho objetiva apurar a percepção do leitor quanto aos motivos do silêncio 
das famílias e sociedade, quando inseridos no contexto de uma família incestuosa, 
com vista a fomentar a discussão de abordagens mais humanizadas para a tratativa 
deste assunto. Para compreensão deste fenômeno complexo, realiza pesquisa 
bibliográfica que busca referências na formação histórica da família monogâmica, 
no modelo de família patriarcal burguesa, na trajetória do amadurecimento da 
legislação internacional e brasileira e nos conceitos que envolvem a 
caracterização de ocorrências de incesto. Através do estudo de casos reais, 
provenientes dos depoimentos semiestruturados de quatro mulheres adultas, 
vítimas diretas ou indiretas desta forma de agressão, demonstra alguns aspectos 
da abrangência dos rebatimentos da revelação, ou não, do ato incestuoso que 
vivenciaram e os sentimentos de impotência e impunidade percebido pelos 
integrantes das famílias vitimizadas. Identifica como fatores contribuintes para o 
segredo das famílias, dentre outros, o tabu que envolve este assunto, o elevado 
índice de absolvições ou nulidades processuais em decorrência da falta de provas 
e o despreparo dos órgãos de acolhimento e proteção à crianças e adolescentes 
para tratar das necessidades destas vítimas e suas famílias. Conclui este trabalho 
discutindo os motivos da resistência da família patriarcal em permitir que o abuso 
sexual incestuoso seja tratado como uma expressão da questão social, preferindo 
tratar como uma questão privada a ser resolvida entre quatro paredes. 

 

 

Palavras-chave: Incesto; Abuso; Violência; Famílias. 
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ABSTRACT 

 

The problem of incestuous sexual abuse is present in all spheres of society and 
represents a form of child violence as silent as cruel. This study aims to clarify 
the reader's perception of the reasons for the silence of families and society, when 
inserted in the context of an incestuous family, in order to foment the discussion 
of more humanized approaches for the treatment of this subject. In order to 
understand this complex phenomenon, it performs bibliographical research that 
looks for references in the the historical formation of the monogamous family, in 
the model of the patriarchal family bourgeois, in the trajectory of the maturation 
of international and Brazilian legislation and in the concepts that involve the 
characterization of occurrences of incest. Through the study of real cases from the 
semistructured statements of four adult women, direct or indirect victims of this 
form of aggression, it demonstrates some aspects of the scope of the reactions of 
the revelations, or not, of the incestuous act they experienced and feelings of 
impotence and impunity perceived by members of victimized families. It 
identifies the contributing factors for the secrecy of families, among others, the 
taboo that surrounds this subject, the high rate of acquittals or procedural nullities 
due to the lack of evidence and the lack of preparation of the organs of reception 
and protection to children and adolescents to deal with needs of these victims and 
their families. It concludes this paper by discussing the motives of the patriarchal 
family's resistance to allowing incestuous sexual abuse to be treated as an 
expression of the social question, preferring to treat it as a private matter to be 
resolved between four walls 

 

 

Keywords: Incest; Abuse; Violence; Families. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho de conclusão de curso objetiva estudar algumas características do 

abuso sexual incestuoso a fim de procurar identificar e entender o fenômeno do silêncio das 

famílias e da sociedade. 

Incesto, em sua origem etimológica, apresenta-se como um adjetivo que significa 

“impuro”. Do latim “incestus”, (in = não + castus = puro), ou a negação do casto, designa a 

prática de relações sexuais entre membros de uma mesma família. Esta expressão foi 

amplamente difundida pelo Direito Romano, quando se tratava de assuntos referentes a relações 

sexuais consideradas impuras e proibidas, porém já houve um tempo em que o incesto, ou 

casamento intrafamiliar, era uma prática muito difundida e até desejável, verificada em vários 

povos antigos, como os faraós do Egito ou a nobreza havaiana (ROUDINESCO, 1998), 

especialmente nos grupos que detinham mais poder, a fim de preservar sua linhagem e as 

propriedades da família. 

Segundo Azevedo e Guerra (2011), nos dias de hoje, a prática do incesto não é aceita 

em praticamente nenhuma cultura e, para além da conformação de um tabu social e religioso, a 

realidade jurídica de alguns países atingiu um grau de amadurecimento tal que lhes permitiram 

ser capaz de traduzir em leis seculares esta proibição, como é o caso da Itália, Inglaterra, Suécia, 

Noruega, a Dinamarca e os Estados Unidos. No Brasil o incesto não é socialmente aceito, 

contudo também não é considerado ilegal. No máximo, tal prática representa apenas um caráter 

agravante quando a vítima é menor de quatorze anos, alienada ou deficiente intelectual, situação 

em que a ocorrência principal é tipificada como “estupro de incapaz” e/ou “atentado violento 

ao pudor” (Lei 8.072/90, art.9º). 

Neste sentido, não obstante o atual estágio de amadurecimento das políticas de proteção, 

da estrutura de apoio jurídico e dos organismos de defesa e amparo à criança e adolescente 

vítima de abuso sexual, o que continua impedindo que a vítima ou a família vitimizada denuncie 
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ou peça socorro? E o que fazer para retirar a Sociedade da condição de passividade e 

conformação frente a esta forma de violência? 

Por que as pesquisas de denúncias de violências desta natureza invariavelmente nos 

apresentam números muito inferiores da realidade? E, afinal, o que motiva esta situação? Seria 

a falta de leis de proteção? Ou seria o medo dos castigos e maus tratos? 

Para encontrarmos as respostas a estas perguntas, iniciaremos nossos estudos com um 

levantamento bibliográfico multidisciplinar, indo ao encontro do entendimento das perspectivas 

que concorrem no cenário da família incestuosa, para então confrontar estas informações com 

a realidade contemporânea, apurada através de uma amostragem não muito significativa, mas 

de conteúdo rico, aqui representada pelo depoimento não estruturado, gratuito e voluntário de 

quatro vítimas, diretas ou indiretas, deste tipo de violência. 

Por se tratar de um problema complexo que atravessa gerações e que tem se mostrado 

presente em todas as nações, culturas, credos, raças e níveis sociais, este levantamento 

bibliográfico multidisciplinar se mostrou necessário, juntamente com o levantamento do 

cenário jurídico e das leis de proteção. 

Introduzimos nossa jornada com um resumido registro da trajetória da evolução do 

conceito de família, desde as famílias primitivas a até a família monogâmica patriarcal 

burguesa, comuns nos dias de hoje. Em seguida, realizamos um breve levantamento da história 

das leis de proteção e amparo das crianças e adolescentes. No terceiro momento, entramos na 

análise do incesto propriamente dito, na violência sexual intrafamiliar e o pacto de segredo, à 

luz dos autores pesquisados. Procuramos nesta etapa realizar também uma análise dos perfis 

dos atores envolvidos neste contexto, tomamos trabalhos já realizados nesta área como ponto 

de partida e apresentamos alguns números atualizados, tendo como referência os bancos de 

dados disponibilizados ao público pelos órgãos oficiais de monitoramento da violência no 

Brasil, na tentativa de identificar alguma conjunção de fatores concorrentes em potencializar o 

pacto de silêncio dentro da família vítima da violência sexual incestuosa. 

Passamos então para a quarta etapa deste trabalho, onde demos voz às vítimas e 

transcrevemos suas histórias nestas páginas, em seguida passando a analisar o conjunto dos 

depoimentos à luz do embasamento teórico pesquisado e dos conceitos estudados neste curso 

de Serviço Social. 
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1. O NASCIMENTO HISTÓRICO DA FAMÍLIA MONOGÂMICA 
 

A família como a conhecemos hoje, independente da configuração a que se permite ser 

observada pela sociedade, representa o resultado fotográfico do somatório de uma extensa 

cadeia de parcelas ao longo da história de toda a humanidade, cujas primeiras contribuições 

possamos encontrar registradas em pinturas rupestres em sítios arqueológicos. Todos os dias 

novas parcelas são adicionadas a esta equação e sua forma final, se é que em algum dia vamos 

chegar a uma forma final, ainda está longe de se apresentar. 

Para buscarmos o entendimento do recorrente fenômeno do silêncio das famílias frente 

a identificação da ocorrência do abuso sexual incestuoso em seu meio, faz-se necessário 

inicialmente um breve reconhecimento da trajetória da formação familiar desde os primórdios 

de nossa civilização até os dias de hoje, verificando os aspectos socioculturais e econômicos 

que influenciaram seu desenvolvimento e como surgiram os alicerces da muralha psicológica 

que impede muitas vezes a denúncia dos elementos que praticam este tipo de violência. 

 

1.1 – A FAMÍLIA PRIMITIVA E O TRABALHO IGUALITÁRIO 
 

O estudo da origem da humanidade fascina e estimula o homem desde os tempos mais 

remotos, envolvendo pensamentos filosóficos, científicos e religiosos. Este quebra-cabeças de 

surpresas e descobertas segue ora confirmando, questionando, ora contradizendo paradigmas 

anteriormente defendidos em intermináveis debates, sempre em discursos acalorados quando 

por vezes a dialética racional sucumbia à força da espada. 

Não vamos aqui buscar tecer discursos sobre as teorias existentes para o início da vida 

sobre nosso planeta, mas o que advém de um ponto comum às várias teorias: A existência do 

homem sobre a terra e sua organização, desde as construções mais rudimentares no período 

chamado paleolítico (ou período da pedra lascada) até a civilização como a conhecemos hoje, 



14 

 

com foco na busca de respostas quanto a formação da família e seu contexto na construção 

histórica da humanidade. 

Segundo as observações realizadas por Morgan em 1877, ainda hoje consistindo na 

tradição evolucionista dos estudos acadêmicos da antropologia (CASTRO. 2005, p. 4), “as mais 

recentes investigações a respeito das condições primitivas da raça humana estão tendendo à 

conclusão de que a humanidade começou sua carreira na base da escala e seguiu um caminho 

ascendente, desde a selvageria até a civilização, através de lentas acumulações de conhecimento 

experimental. ” (MORGAN, 1877, apud CASTRO, 2005, p. 23). Ainda neste texto, 

encontramos que “as principais instituições da humanidade tiveram origem na selvageria, foram 

desenvolvidas na barbárie e estão amadurecendo na civilização. ”. Como instituições da 

humanidade, inclui-se primordialmente a que hoje se apresenta como grupo familiar, ou família. 

No início da história da humanidade, a característica gregária das primeiras 

comunidades foi fundamental para sua sobrevivência à seleção natural. Com o desenvolvimento 

das atividades inicialmente em pequenos bandos, vivenciaram a potencialização da força 

individual agora em caráter colaborativo, contribuindo para o aumento da capacidade de 

adaptação do grupo às adversidades. De dentro desta organização simples, advindo da 

necessidade de sobrevivência do grupo a partir das fontes naturais existentes, surgiu 

naturalmente o esboço do trabalho. 

Segundo Lessa (2012, p. 15), “o que o trabalho tem de tão especial é que antes de 

transformar a natureza, antecipamos em nossa consciência o que será feito”. Esta construção do 

pensamento motivada pela busca na solução de problemas do cotidiano contribuiu - e continua 

contribuindo nos dias de hoje - para a formação da consciência crítica e desenvolvimento das 

capacidades. Em sua Teoria das Inteligências Múltiplas, Gardner (1995, p. 14) conceitua como 

“um potencial biopsicológico para processar informações que pode ser ativado num cenário 

cultural para solucionar problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura. ”. 

Descobertas antropológicas revelaram que homens e mulheres, no início da 
história da humanidade, tinham tamanho corporal equivalente, não havendo 
uma divisão rígida entre os papéis sexuais e nem mesmo entre os papéis 
sociais. As comunidades eram coletivas, tribais, nômades e igualitárias. Todos 
os membros destas comunidades envolviam-se com a coleta de frutas 
silvestres e de raízes, alimento dos quais sobreviviam, bem como cabia a todos 
os membros o cuidado das crianças do grupo. Nas sociedades coletoras, havia 
mais lazer e mais reciprocidade. As crianças eram ensinadas a serem 
generosas, não sendo punidas fisicamente e nem demasiado incentivadas à 
obediência (NARVAZ e KOLLER. 2005, p. 122). 
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Assim, com base no que a antropologia nos trouxe até o momento, Narvaz e Kooler 

sintetizaram o cenário das primeiras comunidades. Identificamos na citação acima que a 

generosidade era um valor mais incentivado do que a obediência. 

Segundo o texto de Lessa (2012), a atividade coletora exigia que os grupos 

constantemente mudassem de ambiente devido ao rápido consumo dos recursos locais frente ao 

tempo necessário para a natureza recompor estes recursos. As comunidades também eram 

compostas por poucos elementos, visto que a perene incerteza da garantia de recursos não 

assegurava a alimentação de grupos numerosos. A exigência de constante mudança de local não 

permitia ao grupo carregar seus instrumentos de trabalho, desta forma em cada novo 

assentamento todas as ferramentas tinham que ser novamente fabricadas com os recursos 

disponíveis no novo local. 

Neste período, a taxa de fertilidade era diretamente proporcional à quantidade de 

mulheres em idade fértil e o número de indivíduos da comunidade era controlado em função da 

necessidade do grupo, ocorrendo às vezes até abandono de bebês a fim de manter a quantidade 

e a proporção de gêneros em níveis adequados. 

Como a morte de um homem adulto não interferiria na quantidade de bebês que um 

grupo poderia gerar, a vida das mulheres era mais protegida e a divisão das tarefas do bando 

relegava aos homens as tarefas mais perigosas. 

Ainda no sentido de perpetuar o grupo, a criação das crianças não era tarefa apenas de 

um pai ou de uma mãe. Se assim fosse, todo esforço seria perdido no caso de falecimento do 

adulto. Exceto a mãe, que era naturalmente individualizada pelo nascimento de sua prole, todos 

os demais membros do grupo eram pais e tias. Os primos e primas eram todos aqueles que não 

eram irmãos. Naquela forma de sociedade, nenhuma criança era abandonada pelo fato do 

falecimento de sua mãe. Esta maternidade era naturalmente assumida por uma tia ou irmã da 

falecida. Este arranjo familiar em nada se assemelha a figura do pai e da mãe que conhecemos 

hoje. 
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1.2 – A DESCOBERTA DA SEMENTE E A EXPLORAÇÃO DO TRABALHO 
 

Lessa (2012, p. 25) afirma que “a origem da família monogâmica se localiza na transição 

entre a sociedade primitiva e a sociedade de classes”. Para entendermos esta metamorfose, 

temos que entender primeiramente o advento da sociedade de classes. 

Fazendo um paralelo com a sociedade que conhecemos hoje, vemos que nos grupos do 

período paleolítico predominava a colaboração como forma básica das relações sociais, 

enquanto que nos dias atuais predomina a concorrência, a exploração do homem pelo homem. 

Tal colaboração identificada no passado não representava a existência de uma consciência 

humana mais elevada, mas sim como reflexos dos processos e métodos de trabalho então 

utilizados. 

Para que um indivíduo possa explorar outro, é necessário que a produção do indivíduo 

explorado seja tal que consiga sustentar estes dois atores. O indivíduo explorador, por sua vez, 

atém-se à tarefa de controlar e vigiar a quem explora. Devido à baixíssima produtividade 

alcançada pelos métodos extrativistas da época, a figura do indivíduo explorador não existia, 

tendo todos os integrantes do grupo de providenciar os recursos para a coletividade segundo 

suas capacidades e aptidões particulares, ou seja, o elemento do grupo com melhores estratégias 

de coleta e caça providenciaria o alimento, enquanto outro elemento com qualidades ligadas à 

proteção estaria preocupado com o abrigo. Um terceiro membro estaria ocupado com o preparo 

de ferramentas de pedra lascada e outro na busca de água, por exemplo. Todos com objetivo e 

foco no grupo. Por este motivo não existiam classes sociais, Estado, política, Direito, nem o 

dinheiro, etc. Não havia o comércio e as trocas aconteciam para fins ideológicos (como estreitar 

laços de amizade, por exemplo). A ninguém cabia o controle ou a vigilância do outro. 

Com o passar do tempo, os conhecimentos acumulados nos trabalhos desenvolvidos nos 

grupos primitivos sendo passados de geração em geração, a transformação da natureza foi 

transformando a própria natureza social dos homens (MARX, 1983:149), até que o trabalho 

passou pelo que Lukács definiu como “um salto ontológico”: Descobriu-se a semente e, com 

ela, a agricultura e a pecuária. (LESSA, 2012:14). 

Este momento na história da humanidade é de especial relevância, pois marca o fim da 

era da coleta de vegetais e da caça de subsistência, quando inaugura a era do plantio e da 

domesticação dos animais como fonte de alimento. Como período histórico, marca a passagem 



17 

 

da era paleolítica (pedra lascada) para a neolítica (pedra polida). Agora a produção de alimentos 

supera as necessidades básicas do grupo. Esta superação foi desenvolvida de tal forma que nesta 

nova realidade os integrantes do grupo não mais precisam trabalhar todo o tempo para 

conseguirem seu sustento, o que resultou em excesso de capacidade produtiva. A este fenômeno 

chamou-se “trabalho excedente”. (LESSA. 2012, p. 14). 

Mas, mesmo com o advento da agricultura e pecuária, com o atendimento às 

necessidades básicas do indivíduo, percebeu-se que a produção ainda não era suficiente para 

suprir a necessidade de todo o grupo, visto este ser formado por diversos elementos que se 

encontram fora da cadeia produtiva. São eles as crianças, as grávidas, os idosos, os doentes, etc. 

A nova forma de conseguir alimento atendia a necessidade particular do indivíduo e ainda lhe 

permitia um tempo ocioso, mas existia a necessidade de se aumentar a produção a fim de que 

seu trabalho também garantisse as necessidades dos demais. Segundo LESSA (2012, p. 22) “o 

total da produção não era suficiente para atender às necessidades. Com a carência, uma 

distribuição igualitária do produzido faria com que tudo fosse consumido, não restando nada 

para desenvolver as forças produtivas. ”. 

 

1.3 – A CARÊNCIA E O TRABALHO EXCEDENTE: NASCE A SOCIEDADE DE CLASSES 
 

É no lastro da existência da carência e na sua articulação com o trabalho excedente que 

ocorre a gênese da necessidade da exploração do homem pelo homem. Neste panorama, esta 

exploração permitiu alavancar o desenvolvimento das forças produtivas, estando o indivíduo 

explorador concentrando recursos que não consegue inteiramente consumir, levando-o a 

reinvestir o excedente na produção, aumentando os resultados, seus ganhos e realimentando 

este sistema. Em contrapartida, a outra parte da sociedade, majoritária, os escravos, a esta 

parcela do grupo fica destinado uma quantidade de recursos suficientes para suas necessidades 

básicas, permanecendo a carência e o déficit. Neste momento identificamos o surgimento da 

sociedade de classes, dividida entre os que detém os meios de produção, na posição de 

exploradores da mão-de-obra, e os que possuem apenas sua força de trabalho, na condição de 

indivíduos explorados. 
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Em resumo, as classes sociais surgem porque são, enquanto houver carência, “a forma 

de organização social que possibilita o desenvolvimento mais acelerado das forças produtivas.” 

(LESSA, 201[-?]) 

A velocidade com que esta nova estrutura de desenvolvimento gera riquezas sobrepõe 

e subjuga rapidamente as sociedades primitivas. Diante do avanço territorial das sociedades de 

classe, o confronto entre esta e a sociedade primitiva adjacentes culminou invariavelmente na 

destruição da segunda, fazendo das suas ruínas fonte de lucro para a classe dominante. Esta 

necessidade de desenvolvimento da sociedade de classes acompanhou a destruição de vários 

povos, a fim de garantir as riquezas e a força de trabalho para a classe dominante. A violência 

foi o meio utilizado desde o início da sociedade de classes, para garantir que o trabalhador 

explorado entregue o produto excedente do seu trabalho para a classe exploradora. Não existe 

outra forma de retirar a riqueza social da maioria dos membros de uma sociedade, excluindo-

os do usufruto desta riqueza. 

Diante da necessidade de se administrar estes conflitos e a aplicação da violência sobre 

a classe explorada, a classe dominante lançou mão da criação de duas instituições que se 

consolidaram e permanecem tão presentes hoje em dia que o senso comum já não consegue 

conceber a sociedade sem estas estruturas, a saber: O Estado e a família monogâmica (leia-se 

Patriarcalismo). 

 

1.4 – A CRIAÇÃO DO ESTADO E DA FAMÍLIA MONOGÂMICA 
 

Lessa (2012, p. 25) conceitua o Estado como sendo “o instrumento especial para 

repressão dos trabalhadores”. Para que haja repressão aos trabalhadores com o invariável uso 

da violência, é necessário que seja constituído um exército e todas as forças policiais 

garantidoras da ordem ditada pela classe dominante. Para manutenção desta força de opressão 

exigiu-se a criação de um instrumento que a sustente, que foi chamado de impostos. Para 

administrar a coleta destes impostos, vieram os funcionários públicos e a burocracia. Enfim, 

para determinar as punições para os casos dos indivíduos que se negarem a pagar os impostos 

e também para definir quem e quanto deverá ser pago, veio a instituição do Direito. Assim é 

formado o Estado: Força policial, funcionários públicos e o Direito. (LESSA, 201[-?]) 



19 

 

A família comunal, típica da sociedade primitiva, foi sendo substituída gradativamente 

por outra forma de agrupamento de indivíduos. Com a necessidade do uso da violência para 

garantir os interesses da classe exploradora e devido à proteção da mulher devido a sua inerente 

capacidade de reprodução das gerações futuras, sendo então a manutenção de sua sobrevivência 

muito mais importante, o homem assumiu o papel principal nas guerras. Os despojos dos povos 

vencidos foram, desta forma, migrando para as mãos dos homens vencedores das batalhas, 

enquanto as mulheres cuidavam das tarefas domésticas e criação dos filhos. 

Esta realidade colocou a mulher em uma condição em que somente teria acesso à riqueza 

social se esta estivesse servindo ao homem detentor destas posses. Vemos aqui o que antes era 

uma sociedade igualitária se transformar em uma relação opressora, o início do Patriarcalismo. 

 

1.5 – O PATRIARCADO: A FAMÍLIA MONOGÂMICA E AS RELAÇÕES DE PODER. 
 

As riquezas de uma família eram assim passadas de geração em geração através dos 

filhos. A fim de garantir que determinado rebento fosse filho legítimo, ao homem eram 

oferecidas moças virgens e o primogênito desta relação representava a garantia de que a riqueza 

seria mantida em sua descendência. Ao segundo filho, nada se podia garantir. Desta forma, 

encontramos na monogamia a forma típica da família patriarcal e da família das sociedades de 

classes. 

É importante acrescentar que, juntamente com o aparecimento da família monogâmica, 

surgiu uma nova e paralela instituição: a prostituição. Esta prática traz luz ao sentimento de que 

somente às mulheres a monogamia era obrigatória, sendo a infidelidade masculina tolerável em 

prol da manutenção das necessidades da família. Em muitos lares nos dias de hoje se verifica 

ainda este tipo de tolerância e opressão. 

Como afirma Engels (1984, p. 181), a busca pelos alimentos era tarefa 

predominantemente masculina, as ferramentas e utensílios de caça produzidos pelo homem 

eram de sua propriedade. Com a agricultura e a pecuária na responsabilidade dos indivíduos 

masculinos ativos, os frutos diretos deste trabalho e o excedente desta produção permaneciam 

com estes. O gado, muitas vezes utilizados como moeda de troca, pertencia ao homem, bem 

como as mercadorias e escravos obtidos em suas negociações. No retorno das guerras, o espólio 
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das tribos vencidas era trazido pelos homens que estiveram à frente de batalha e dele tomaram 

posse. A mulher participava do consumo destes bens, mas não de sua propriedade. 

Percebemos aqui que a condição reconhecidamente de coadjuvante do homem dentro 

da sociedade primitiva cedia lugar agora ao patamar de protagonista de seu grupo. A divisão de 

tarefas que inicialmente colocou a mulher na supremacia do grupo acabou por fomentar a 

distribuição heterogênea da riqueza conquistada pelo homem entre os membros da sua casa, 

invertendo estes valores. 

Com esta inversão de valores, o trabalho feminino, doméstico, perde sua importância 

frente à riqueza aportada pelo trabalho do homem, reduzindo o cuidado com os filhos a uma 

insignificante contribuição. Esta balança só começará a se equilibrar no momento em que a 

mulher se tornar emancipada, participando da produção de riquezas, quando o trabalho 

doméstico lhe tomar uma parte insignificante do tempo. Este cenário somente será possível 

quando as tarefas domésticas privadas puderem ser absorvidas por uma outra entidade ou 

estrutura social. 

Desta feita, com o controle do excedente da produção, com o aumento de sua 

propriedade privada e de suas riquezas, a supremacia do homem extinguiu o direito materno, 

sobrevindo o direito paterno, como afirma Engels: 

O desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do sexo 
feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da 
casa; a mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da 
luxúria do homem, em simples instrumento de reprodução. Essa baixa 
condição da mulher, manifestada sobretudo entre os gregos dos tempos 
heroicos e, ainda mais, entre os dos tempos clássicos, tem sido gradualmente 
retocada, dissimulada e, em certos lugares, até revestida de formas de maior 
suavidade, mas de maneira alguma suprimida. (ENGELS. 1984, p. 61) 

E ainda,  

A supremacia efetiva do homem na casa tinha posto por terra os últimos 
obstáculos que se opunham ao seu poder absoluto. Esse poder absoluto foi 
consolidado e eternizado pela queda do direito materno, pela introdução do 
direito paterno e a passagem gradual do matrimônio sindiásmico1 à 
monogamia. (ENGELS. 1984, p. 182) 

                                                           
1Matrimônio sindiásmico: Tipo de família onde um homem vive com uma mulher, mas de maneira tal que a 
poligamia e a infidelidade ocasional continuam a ser um direito dos homens, embora a poligamia seja raramente 
observada, por causas econômicas; ao mesmo tempo, exige-se a mais rigorosa fidelidade das mulheres, enquanto 
dure a vida em comum, sendo o adultério destas cruelmente castigado. O vínculo conjugal, todavia, dissolve-se 
com facilidade por uma ou por outra parte, e depois, como antes, os filhos pertencem exclusivamente à mãe. 
(ENGELS. 1984, p. 48) 
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Os principais conhecimentos sobre ciências, filosofia, política, artes e direitos sociais a 

que boa parte do planeta está submetido atualmente advém de raízes originárias do modo de 

vida e pensamento da civilização grega antiga (GILISSEN. 1995, p 21), sendo o Direito de 

Família mais característico do chamado “Período Clássico”, entre os séculos V e IV a.C., 

período de consolidação e hegemonia das Cidades Estado de Atenas e Esparta, e do apogeu da 

civilização grega. 

Como as leis refletiam o “modus operandi” e o “modus pensanti” daquela civilização, 

nada mais natural que identificar em suas leis os traços marcantes do patriarcalismo, 

notadamente pelo fato daquela cultura considerar a mulher menos racional que o homem 

(ARISTOTELES, sd), portanto se colocando na posição de propriedade privada deste. Em 

mesma classificação encontravam-se os escravos, quer o sejam por dívidas não quitadas ou por 

serem prisioneiros de guerra. 

Até aqui conseguimos ilustrar como o patriarcado, na família monogâmica, e o senso de 

propriedade das riquezas e terras conquistadas pelo homem, foi potencialmente estendido sobre 

os integrantes da sua família. Nesta configuração, o homem colocou-se na condição de senhor 

e proprietário de sua mulher e filhos, podendo dispor deles conforme seus desejos, inclusive 

decidindo sobre a manutenção de suas vidas, sem a possibilidade de interferência ou 

questionamento de qualquer autoridade ou instituição.  

Tais reflexos cristalizaram-se na expansão dos povos, sendo perpetuado pelas gerações. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 veio atender a uma demanda social de 

equipotencialização de direitos, retirando do marido diversos “direitos” sobre a sua mulher e 

seus filhos. Nos próximos capítulos vamos avaliar o avanço das leis de proteção à criança e 

adolescente no Brasil e consolidar um quadro representativo do estágio atual de maturação 

destas políticas e ações sociais. 
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2 – UMA BREVE HISTÓRIA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA NO 
BRASIL E TRAJETÓRIA DAS LEIS DE PROTEÇÃO 

 

Neste segundo capítulo vamos expor registros do desenvolvimento da percepção 

jurídica, do amadurecimento legal, da trajetória das leis brasileiras frente ao contexto histórico 

do enfrentamento às formas de violência sexual e o reconhecimento da criança e do adolescente 

enquanto sujeitos de direito. 

A partir deste ponto, procuramos trazer à discussão, desde os registros mais remotos das 

leis a que se tem conhecimento, toda seara de ordenações portuguesas e espanholas, passando 

pelo desenvolvimento da legislação mundial que influenciou o cenário do direito brasileiro, até 

a constituição federal vigente e suas leis complementares, as que apresentam aspectos 

relevantes para o entendimento deste assunto. 

O leitor atento irá perceber que, segundo os registros históricos consultados, os 

primeiros textos legais não contemplavam a criança e o adolescente como sujeitos de direito. 

As normas jurídicas mostravam-se muito mais preocupadas em manter uma certa ordem social 

e o patrimônio. 

Em determinado momento da evolução das legislações, os jovens passaram da condição 

de despercebidos para a condição de enquadrados em delitos, para aplicação de sanções e 

penalidades quanto aos atos infracionais praticados, sem muita distinção entre as penas 

aplicadas aos adultos. Ficou claro nesta pesquisa que os primeiros esboços de amparo legal às 

crianças e adolescentes nasceram da percepção da sociedade, de que o modelo penal em 

exercício não se mostrava adequado aos de pouca idade, exigindo de seus magistrados um novo 

entendimento, e, por consequência, de seus legisladores. 

Sempre que buscamos o entendimento da natureza de um conceito, encontramos na 

pesquisa histórica de sua trajetória os fundamentos e cenários que balizaram seu 

desenvolvimento, permitindo arguir com maior precisão a contextualização do fenômeno 
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estudado. Neste sentido, o registro mais antigo de doutrina a que se tem conhecimento, onde se 

verifica a citação a jovens, é o Código de Hamurabi. 

No Oriente Antigo, o Código de Hamurabi (1728/1686 a.C.) previa o corte da 
língua do filho que ousasse dizer aos pais adotivos que eles não eram seus 
pais, assim como a extração dos olhos do filho adotivo que aspirasse voltar à 
casa dos pais biológicos (art. 193). Caso um filho batesse no pai, sua mão era 
decepada (art. 195). Em contrapartida, se um homem livre tivesse relações 
sexuais com a filha, a pena aplicada ao pai limitava-se a sua expulsão da 
cidade (art. 154). (BARROS. 2005) 

 

Fontes de direito como o Código de Hamurabi, o Código Hitita, o Código Assírio e 

outros associados aos povos do Crescente Fértil2, migraram desde a Mesopotâmia até a Grécia 

e Roma, produzindo inferências percebidas até os dias atuais na legislação de diversos países 

(LOPES. 2011, p. 16). 

Em Roma (449 a.C), a Lei das XII Tábuas permitia ao pai matar o filho que 
nascesse disforme mediante julgamento de cinco vizinhos (Tábua Quarta, nº 
1), sendo que o pai tinha sobre os filhos nascidos de casamento legítimo o 
direito de vida e de morte e o poder de vendê-los (Tábua Quarta nº2). Em 
Roma e na Grécia Antiga, a mulher e os filhos não possuíam qualquer direito. 
O pai, o chefe da família, podia castigá-los, condená-los e até excluí-los da 
família. (AZAMBUJA. 2004, p.12) 

 

Lopes (2011. p. 29) disserta sobre a herança deixada por estas civilizações para o Direito 

Romano e sua indiscutível influência no panorama jurídico mundial da atualidade. Não obstante 

a necessária profundidade que o tema exige, vamos nos ater aos reflexos percebidos em séculos 

mais recentes, visto que os saltos de amadurecimento jurídico no passado representavam um 

hiato temporal da ordem de milhares de anos, sem, contudo, representar qualquer grande 

inovação no aspecto da proteção da criança e adolescente. 

A história recente da evolução do Direito mundial foi dissecada por Emilio Garcia 

Mendez (2000), que identificou e subdividiu o desenvolvimento do direito juvenil em três 

etapas distintas, transcritas e reeditadas conforme estudo elaborado pelo jurista brasileiro João 

Batista Costa Saraiva (2013, p. 3), a saber: 

                                                           
2O Crescente Fértil é uma região do Oriente Médio, onde surgiram algumas das primeiras civilizações. Seu nome se explica porque antigamente 
as terras da região eram férteis, boas para a lavoura, e, no mapa, a região tem a forma de uma lua crescente. Ocupando uma área que vai do 
golfo Pérsico até o vale do rio Nilo, o Crescente Fértil abrange os territórios da Palestina e da Mesopotâmia. 
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1ª etapa: Direito juvenil de caráter indiferenciado: Vigente do século XIX até as 

primeiras décadas do século XX. Remonta a construção dos primeiros códigos penais, 

onde equiparava-se o tratamento penal destinado às crianças e adolescentes, os então 

chamados “menores”, ao tratamento destinado aos adultos. 

2ª etapa: Direito juvenil de caráter tutelar: Teve sua origem no Código Penal dos Estados 

Unidos e foi difundido para todo o mundo a partir do século XX, especialmente para os 

países latinos. Sua estratégia baseava-se no recolhimento e reclusão de “menores” em 

instituições de amparo e correção, quando estes encontravam-se em estado de patologia 

social ou situação irregular. 

3ª etapa: Direito de caráter penal juvenil: Esta etapa trouxe um novo entendimento, 

cancelando os modelos trabalhados nas duas etapas anteriores. A partir de agora a 

criança e adolescente passaria a ser atendida sob uma perspectiva de proteção integral, 

erigida sob o texto da Convenção das Nações Unidas pelos Direitos da Criança (1989), 

retirando o caráter marginal estigmatizado nesta faixa etária e reconhecendo na criança 

e adolescente os cidadãos do Estado Democrático, sujeitos de direito. 

A legislação brasileira recebeu – e recebe – influência de diversas origens e culturas, do 

desenvolvimento das civilizações, aprimoramento das legislações mundiais e conceitos de 

cidadania. Sobre o tema dos direitos da infância e adolescência, especificamente na história do 

Brasil, a divisão de etapas proposta por Mendez (2000) pode assim ser entendida: 

 

2.1 – BRASIL-COLÔNIA: ANTERIOR À PRIMEIRA ETAPA. 
 

Como descobridor e colonizador, Portugal regularmente estendia às suas colônias suas 

normas jurídicas gerais e regimentos, além de arbitrar as normas específicas de administração 

de cada colônia, segundo seus interesses, a serem aplicadas pelos seus governadores gerais e 

vice-reis. Neste contexto, podemos afirmar serem estes registros os primeiros esboços de leis 

de ordenamento civil percebidos em solo brasileiro. 

Estas normas jurídicas portuguesas, chamadas Ordenações Portuguesas, 

invariavelmente emanadas da Coroa e compiladas por diversos cultores da ciência jurídica da 

época, derivam de ordenações anteriores, remontando ao Direito Romano erigido como 
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parâmetro de normatização antiga, quando vigorava o poder patriarcal no qual mulheres e filhos 

eram como propriedades do homem, chefe da família. (GARCIA, 2011). 

Conforme o autor, 

“(...) em relação ao período anterior a 1808, não há um registro sistemático, 
no Brasil, dos atos normativos que regiam a vida na Colônia, uma vez que os 
registros oficiais se encontravam em Portugal, aplicando-se ao Brasil as 
normas jurídicas gerais portuguesas e as específicas de administração da 
Colônia. ” (GARCIA, 2011). 

 

Na época do descobrimento do Brasil, as Ordenações Afonsinas, promulgadas em 1480 

sob o reinado de D. Afonso V, regeriam o cenário jurídico, sendo substituída pelas Ordenações 

Manuelinas, promulgadas em 1512 por D. Manoel I. 

Em 1595, passando Portugal para o domínio da Espanha, foi necessária nova 

interpretação e atualização das normas e costumes jurídicos, assim encomendado pelo Rei 

Felipe II, sendo somente promulgada em 1603 pelo Rei Filipe III, ficando esta conhecida como 

as Ordenações Filipinas, vigorando até a criação do Código Criminal de 1830. (GARCIA, 2011) 

A literatura situa no Direito Romano o registro de citação a crianças e adolescentes, 

mesmo que apenas no âmbito da apenação de menores infratores. 

De acordo com as Ordenações Filipinas, a imputabilidade penal iniciava-se 
aos sete anos, eximindo-se o menor da pena de morte e concedendo-lhe 
redução da pena. Entre dezessete e vinte e um anos havia um sistema de 
‘jovem adulto’, o qual poderia até mesmo ser condenado à morte, ou, 
dependendo de certas circunstâncias, ter sua pena diminuída. A 
imputabilidade penal plena ficava para os maiores de vinte e um anos, a quem 
se cominava, inclusive, a pena de morte para certos delitos. 

Antes de 1830, quando foi publicado o primeiro Código Penal do Brasil, as 
crianças e os jovens eram severamente punidos, sem muita diferenciação 
quanto aos adultos, a despeito do fato de que a menor idade constituísse um 
atenuante à pena, desde as origens do direito romano. 

A adolescência confundia-se com a infância, que terminava em torno dos sete 
anos de idade, quando iniciava, sem transição, a idade adulta. (GARCIA, 
2011) 

 

Neste momento, cabia ao Juiz determinar, mediante evidências a que julgasse 

necessárias e suficientes, a imputabilidade de penas mais brandas aos de menor idade, 
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considerando a partir de então novas circunstâncias ditas “atenuantes”, como se extrai do texto 

original: 

Titulo CXXXV. Quando os menores serão punidos por os delictos, que 
fizerem. 

Quando algum homem, ou mulher, que passar de vinte annos, commetter 
qualquer delicto, dar-lhe-ha a pena total, que lhe seria dada, se de vinte e cinco 
annos passasse. 

E se fôr de idade de dezasete annos até vinte, ficará em arbítrio dos Julgadores 
dar-lhe a pena total ou diminuir-lha. 

E em este caso olhará o Julgador o modo com que o delicto foi commettido, e 
as cincumstancias delle, e a pêssoa do menor; e se o achar em tanta malícia, 
que lhe pareça que merece total pena, dar-lhe-ha, posto que seja de morte 
natural. 

E parecendo-lhe que a não merece, poder-lhe-ha diminuir, segundo a 
qualidade, ou simpleza, com que achar, que o delicto foi commettido. 

E quando o delinquente fôr menor de dezasete annos cumpridos, posto que o 
delicto mereça morte natural, em nenhum caso lhe será dada, mas ficará em 
arbítrio do Julgador dar-lhe outra menor pena. 

E não sendo o delicto tal, em que caiba pena de morte natural, se guardará a 
disposição do Direito Comum. (ORDENAÇÕES FILIPINAS, CXXXV) 

 

Após análise destes textos e busca em artigos de historiadores, não encontramos neste 

período nenhuma citação a qualquer forma de ordenação que tratasse da proteção da criança e 

adolescente. Encontramos sim algumas afirmações de estudiosos que, diante das evidências 

apuradas nas manifestações artísticas da época, concluíram que aos de menor idade não eram 

dirigidas as atenções e os interesses sociais, conforme Ariès (1978, p. 50): 

Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não 
tentava representá-la. É difícil crer que essa ausência se devesse à 
incompetência ou à falta de habilidade. É mais provável que não houvesse 
lugar para a infância nesse mundo. 

 

2.2 – PERÍODO IMPERIAL: 1ª ETAPA – CARÁTER PENAL INDIFERENCIADO 
 

A Proclamação da Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, suscitou a 

criação da Constituição do Império, outorgada em 25 de março de 1824. A partir desta, por 
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imperativo constitucional, foi criado o Código Criminal do Império do Brasil em 16 de 

dezembro de 1830, amplamente influenciado pela codificação penal francesa de 1810. Nesta 

redação passou-se a adotar o “Sistema do Discernimento”, possibilitando que o maior de 

quatorze anos respondesse criminalmente. (GARCIA, 2011) 

Art. 13. Se se provar que os menores de quatorze annos, que tiverem 
commettido crimes, obraram com discernimento, deverão ser recolhidos ás 
casas de correção, pelo tempo que ao Juiz parecer, com tanto que o 
recolhimento não exceda á idade de dezasete annos. (BRASIL, Lei de 16 de 
dezembro de 1830) 

 

Este Código, em seu artigo 10º, declarava os menores de quatorze anos como não 

criminosos, portanto não estando sujeitos às penas da Lei. 

Para efeito desta Lei, Soares (2003) esclarece que: 

O Código fixou a imputabilidade penal plena aos 14 anos de idade, 
estabelecendo, ainda, um sistema biopsicológico para a punição de crianças 
entre sete e quatorze anos. Entre sete e quatorze anos, os menores que agissem 
com discernimento poderiam ser considerados relativamente imputáveis, 
sendo passíveis de recolhimento às casas de correção, pelo tempo que o Juiz 
entendesse conveniente, contanto que o recolhimento não excedesse a idade 
de dezessete anos. Tendo sido o crime cometido pelo menor, antes de 
completar 14 anos de idade, deve ser punido de conformidade com esse artigo, 
visto como o Juiz tem de atender para o estado do menor, na época do crime, 
e não na do julgamento. 

 

Por fim, nas palavras de Garcia (2011), encontramos o resumo do avanço legislativo 

impingido por este código aos de menor idade, a saber: 

Em relação ao jovem infrator, sem dúvidas, significou um verdadeiro avanço, 
tendo sido, inclusive, aumentada a idade de inimputabilidade. Um ponto digno 
de nota é a adoção do sistema do discernimento, sendo perquirida a 
consciência daquele novel indivíduo que praticou uma conduta criminosa ou 
contravencional, podendo, mesmo que estivesse aquém do marco etário posto, 
vir a se submeter ao tratamento penal, sendo recolhidos às Casas de Correção. 
Desta forma, não se fazia presente uma presunção absoluta de incapacidade 
criminal, sendo feita a devida análise casuística para infligir, ou não, uma pena 
àquele jovem criminoso que desrespeitou as previsões legislativas. 

 

Temos, portanto, até esta altura do amadurecimento jurídico brasileiro, evidências sobre 

o entendimento da situação de fragilidade da criança e adolescente frente ao entendimento sobre 



28 

 

os delitos e contravenções praticadas e a provável consciência dos desdobramentos e 

consequências de suas atitudes. Todavia, esta legislação representava o sentido único de buscar 

garantir proteção para o capital da sociedade burguesa, em contraponto a qualquer movimento 

político ou legislativo que aportasse um verdadeiro avanço no amparo aos jovens que nesta 

época já representavam um aspecto da questão social. 

 

2.3 – BRASIL REPÚBLICA: 2ª ETAPA – CARÁTER PENAL TUTELAR 
 

Com a Proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve a necessidade 

de um novo Ordenamento que foi elaborado e promulgado em 11 de outubro de 1890 (Decreto 

n.º 847), antes mesmo da Constituição Republicana do Brasil. É uma característica da época a 

inversão destes valores, colocando a Legislação Penal acima dos textos constitucionais. 

(GARCIA, 2011) 

Neste novo texto foi alterado o marco anteriormente estabelecido, considerando em seu 

artigo 27, a partir de então, a idade de até nove anos como o limiar para inimputabilidade 

absoluta das penas. Para os delitos envolvendo maiores de nove e menores de quinze, era 

utilizado uma análise acerca do discernimento do ocorrido, para que fosse imputada, ou não, a 

responsabilidade pelo ato infracional. 

Art. 27. Não são criminosos: 
§ 1º Os menores de 9 annos completos; 
§ 2º Os maiores de 9 e menores de 14, que obrarem sem discernimento; 
(BRASIL, Decreto 847 de 1890) 

 

No âmbito internacional, em 1899 é criado o primeiro Tribunal de Menores, em Illinois, 

EUA, sendo este exemplo seguido por outros países, instituindo seus juízos especiais: 

Inglaterra, em 1905; Alemanha, em 1908; Argentina, em 1921; Japão, em 1922; Brasil, em 

1923; Espanha, em 1924, México, em 1927 e o Chile, em 1928. (SARAIVA. 2013, p. 39) 

O Código Civil brasileiro de 1916 vem apresentar, de forma taxativa, o marido como 

titular do exercício do pátrio poder, dando a este a plenitude da função do poder familiar na 

sociedade conjugal e sobre os filhos menores. Esta condição só poderia ser flexibilizada no caso 

de ausência do marido, assumindo então a mulher como chefe da sociedade conjugal. 
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Art. 380. Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o 
o marido com a colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos 
progenitores, passará o outro a exercê-lo com exclusividade.  
 
Parágrafo único. Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio 
poder, prevalecerá a decisão do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao 
juiz para solução da divergência. 

 

Como premissa, o pátrio poder se configura pelo “conjunto de direitos e deveres 

atribuídos aos pais, sobre a pessoa e os bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a 

proteção destes”. (RODRIGUES. 1995, p. 339) 

Em 1918, logo após o final da 1ª Guerra Mundial, a Organização Mundial do Trabalho 

estipulou um limite de idade para o ingresso no mercado de trabalho, regulamentando a 

exploração da mão-de-obra infantil e permitindo que os jovens participassem da vida 

econômica da época, constituindo um dos primeiros manifestos em favor dos direitos da criança 

e do adolescente no âmbito internacional. (SANTOS, sd. p. 3) 

Em 1924, a Liga das Nações3 adota a Declaração de Genebra sobre os Direitos da 

Criança. O texto desta Declaração foi proposto pelo Conselho da União Internacional de 

Proteção à Infância (Save the Children International), e estabelecia que: 

01) a proteção à criança, independentemente de qualquer discriminação de 
raça, nacionalidade ou crença; 
02) o dever de auxílio à criança com respeito à integridade da família; 
03) o oferecimento de condições de desenvolvimento de maneira normal com 
condições materiais, morais e espirituais; 
04) que a criança deve ser alimentada, tratada, auxiliada e reeducada e 
05) a primazia de receber socorro em quaisquer circunstâncias. (UNICEF) 

 

2.4 – CÓDIGO DE MENORES: DOUTRINA JURÍDICA DO DIREITO DO MENOR. 
 

O Código Penal Republicano foi utilizado largamente nos 37 anos que se seguiram, e os 

de menor idade tratados com a frieza desta Lei até a revogação deste instrumento, sendo então 

abandonado o critério biopsicológico para se utilizar um parâmetro objetivo. Esta ação veio 

atender a uma demanda de reconhecimento mundial em favor do tratamento diferenciado do 

                                                           
3A Liga das Nações foi uma organização internacional criada em abril de 1919 destinada à preservação da paz e à resolução dos conflitos 
internacionais por meio da mediação e do arbitramento. Não possuindo forças armadas próprias, seu poder de coerção baseava-se apenas em 
sanções econômicas e militares. Em abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda mantinha para a 
recém-criada Organização das Nações Unidas, a ONU. (Fonte: FGV) 
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menor, não o sujeitando às mesmas penas e julgamentos que os adultos, mas encaminhando-os 

a tratamentos diversos e especializados. Nascia o primeiro Código de Menores do Brasil 

(GARCIA, 2011), e simultaneamente inaugurava-se a primeira das três principais correntes 

jurídico-doutrinárias: a Doutrina do Direito do Menor, que perduraria até 1964. (CUSTÓDIO, 

2007) 

Em seu Art. 1º, o Decreto n.º 17.943-A de 12 de outubro de 1927 trazia o texto: 

DO OBJECTO E FIM DA LEI 

Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente, que tiver 
menos de 18 annos de idade, será submettido pela autoridade competente ás 
medidas de assistencia e protecção contidas neste Codigo. 

 

Esta nova legislação marcou o início da substituição das políticas da criminalização da 

pobreza, constituindo novas ações de intenções protecionais, inclusive apoiado pelo sistema de 

serviço e proteção à infância abandonada e delinquente criado pelo Art. 3º da Lei 4.242 de 1921, 

que marcou o fim da etapa penal indiferenciada e o começo do período tutelar, trazendo 

diretrizes a “cerca do tratamento a ser dispensado ao jovem que praticasse uma conduta descrita 

em Lei como crime ou contravenção penal” (GARCIA, 2011) 

Para Soares (2003), 

“[...] a legislação das primeiras décadas do século XX respondia aos temores 
provenientes do aumento da criminalidade infantil e buscava proteger tanto a 
sociedade quanto a infância. As medidas propostas proporcionavam um maior 
controle da população nas ruas por meio de intervenção policial. 
 
O sistema de proteção e assistência do Código de Menores submetia qualquer 
criança, por sua simples condição de pobreza, à ação da Justiça e da 
Assistência. A esfera jurídica era a protagonista na questão dos menores, por 
meio da ação jurídico-social dos Juízes de Menores. 

 

Veronese (1997, p. 10) nos explica que este Código de Menores 

[...] conseguiu corporificar leis e decretos que, desde 1902, propunham-se a 
aprovar um mecanismo legal que desse especial relevo à questão do menor de 
idade. Alterou e substituiu concepções obsoletas como as de discernimento, 
culpabilidade, responsabilidade, disciplinando, ainda, que a assistência à 
infância deveria passar da esfera punitiva para a educacional. 
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2.5 – CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1934: SEGUNDA REPÚBLICA 
 

A Constituição brasileira promulgada em 16 de julho de 1934 pelo então Presidente 

Getúlio Vargas, levantou questões referentes ao trabalho infantil e adolescente, vedando que 

menores de 16 anos desempenhassem tarefas noturnas e que os menores de 18 anos 

trabalhassem em indústrias insalubres. 

Em seu Título IV sobre a “Ordem Econômica e Social”, em seu art. 138 fez a primeira 

regulamentação especificamente sobre os direitos da criança e adolescente (LIBERATI. 2002, 

p. 31). Sobre esta característica, Alberton (2005, p. 58) nos explica que este “(...) foi o primeiro 

documento a referir-se, mesmo que de uma forma muito tímida, à defesa e à proteção dos 

direitos de todas as crianças e adolescentes” 

 

2.6 – CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1937: ESTADO NOVO 
 

Em 10 de novembro de 1937, o Presidente Getúlio Vargas revogou a Constituição de 

1934, dissolveu o Congresso e outorgou ao País a Carta Constitucional do Estado Novo. Nesta 

redação encontramos a possibilidade de uma proteção social à infância e à juventude, assim 

como das parcelas mais carentes do povo brasileiro. 

A nova Carta apresentou em seu artigo 127 um texto que menciona que a infância e a 

juventude são objetos de cuidado e de garantias especiais por parte do Estado e dos Municípios, 

inclusive com garantias de acesso ao ensino público e gratuito. Maurício Jesus (2006, p. 38), 

em comentário acerca deste artigo 127, afirma que: 

A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais 
por parte do Estado que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes 
condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das 
suas faculdades. O abandono moral e intelectual ou físico da infância e da 
juventude importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, 
e cria ao Estado o dever de provê-las do conforto e dos cuidados 
indispensáveis à preservação física e moral. Aos pais miseráveis assiste o 
direito de invocar o auxílio e proteção do Estado para a subsistência e 
educação da sua prole. 
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2.7 – CÓDIGO PENAL DE 1940 
 

O próximo grande marco na legislação brasileira ocorreu através da promulgação do 

Decreto-Lei n.º 2.848 de 07 de dezembro de 1940, passando a viger a partir de 1º de janeiro de 

1942, adotando o sistema biológico de culpabilidade, presumindo para o menor de 18 anos, de 

forma absoluta, a inconsciência sobre a transgressão praticada, posto que não admite qualquer 

natureza de prova que argumente a possibilidade de intencionalidade ou premeditação do fato 

praticado. (JESUS, p. 50) 

Em 21 de janeiro de 1943, o pátrio poder estabelecido legalmente em 1916 sofre 

significativa alteração através do Decreto-Lei 5.213. 

Art. 1º O art. 16 do Decreto-Lei n. 3.200, de 19 de abril de 1941, passa a 
vigorar com a seguinte redação: Art. 16. O filho natural, enquanto menor, 
ficará sob o poder do progenitor que o reconheceu, e, se ambos o 
reconheceram, sob o do pai, salvo se o juiz decidir doutro modo, no interesse 
do menor. 

 

A alteração deste texto permitiu ao pai ou à mãe a titularidade desse "poder" da criança, 

facultando ao juiz a opção de decidir levando em conta o interesse do menor, o qual antes não 

detinha importância jurídica alguma. 

Em 1948 ocorreu a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas que 

estabeleceu em seu artigo 25 os cuidados e assistência especiais à maternidade e à infância, 

reconhecendo ainda uma proteção social para a criança, independentemente de ter nascido 

dentro ou fora do matrimônio. Esta Declaração foi seguida em 1959 pela Declaração dos 

Direitos da Criança, cuja construção foi baseada na carta de 1948. A partir da Carta de 1959 da 

ONU passaram a ser reconhecidos os direitos universais das crianças e sua condição de sujeitos 

de direito, assim como qualquer outro ser humano, tais como: 

01) o reconhecimento de direitos sem distinção ou discriminação; 
02) a proteção especial; 
03) a identidade e a nacionalidade; 
04) a proteção à saúde e à maternidade; 
05) à alimentação, à habitação, à recreação e à assistência médica; 
06) ao tratamento e aos cuidados especiais à criança incapacitada; 
07) ao desenvolvimento sadio e harmonioso com amor e compreensão com a 
proteção da família, da sociedade e das autoridades públicas; 
08) à educação; 
09) o melhor interesse da criança; 
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10) a primazia de socorro e proteção; 
11) a proteção contra quaisquer formas de negligência, crueldade e 
exploração; 
12) a proteção contra atos de discriminações raciais, religiosas ou de qualquer 
outra natureza. (ONU. 1959) 

 

No ano seguinte, aconteceria a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de 

onde surgiria o Pacto de São José da Costa Rica, que declarava em seu art. 19: “Toda criança 

tem direito às medidas de proteção que na sua condição de menor requer, por parte da família, 

da sociedade e do Estado. ” (SANTOS, p. 4) 

Ainda no âmbito internacional, ocorreria o “Ano da Criança” vinte anos após a 

Declaração de 1959, no sentido de comemorar a data e promover uma conscientização da 

população acerca da problemática do amparo às crianças e adolescentes. 

No Brasil de 1964, o Regime Militar traria o período da Política Nacional de Bem-Estar 

do Menor (PNBEM) e a instituição da Fundação Nacional de Bem-Estar do Menor 

(FUNABEM) que atuava na orientação, coordenação e fiscalização das entidades executoras 

da Política Nacional, tendo como objetivo o atendimento das “necessidades básicas do menor 

atingido por processo de marginalização social” (CUSTÓDIO, 2007). Veronese (1997, p. 18) 

acrescenta que: 

(...) a partir do momento que o problema da infância adquire status de 
problema social, sobre ele recaem os preceitos da ideologia da segurança 
nacional. A PNBEM – Política Nacional de Bem-estar do Menor – tem assim 
sua estrutura autoritária resguardada pela Escola Superior de Guerra [...]. 

 

Em 1978 o formato da PNBEM e a FUNABEM já se mostrava desgastado e era alvo de 

críticas, inclusive de órgãos internacionais. O Governo brasileiro então resolve criar a Comissão 

Nacional do Ano Internacional da Criança, cujo trabalho resultou no texto base para a 

declaração formal da Doutrina do Menor em Situação Irregular no Brasil, dando nova roupagem 

ao modelo estabelecido desde 1927, conferindo novo fôlego às políticas assistencialistas da 

época, permitindo assim sua subsistência às críticas. Forjava-se neste momento a segunda 

corrente jurídico-doutrinária, inspirada nas doutrinas da Organização dos Estados Americanos 

– OEA e do Instituto Interamericano del Niño, sem, contudo, abandonar suas raízes originárias 

no Golpe Militar de 1964, como pode ser concluído a partir do Art. 4º deste Código, onde 

encontramos a recomendação expressa de que a aplicação da Lei deverá considerar “I – as 



34 

 

diretrizes da Política Nacional de Bem-Estar do Menor, definidas pela legislação pertinente” 

(CUSTÓDIO, 2007). 

O Art. 2º deste código determinava expressamente os critérios para a determinação da 

situação irregular: 

Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação irregular o 
menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e instrução 
obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: a) falta, ação ou omissão 
dos pais ou responsável; b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável 
para provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos pais ou 
responsável; 
III - em perigo moral, devido a: a) encontrar-se, de modo habitual, em 
ambiente contrário aos bons costumes; b) exploração em atividade contrária 
aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta eventual dos pais 
ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação familiar ou 
comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo Único. Entende-se por responsável àquele que, não sendo pai ou 
mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção ou educação de menor, ou 
voluntariamente o traz em seu poder ou companhia, independentemente de ato 
judicial.” 

 

Custódio (2007) entende que esta Doutrina Jurídica se caracterizava “pela imposição de 

um modelo que submetia a criança à condição de objeto, estigmatizando-as como em situação 

irregular, violando e restringindo seus direitos mais elementares, geralmente reduzindo-as a 

condição de incapazes”. 

Por fim, Custódio (2007) destaca alguns aspectos comuns que caracterizaram o período 

abrangido pela Doutrina do Direito do Menor e pela Doutrina da Situação Irregular no Brasil, 

nos apresentando um cenário inequívoco do panorama jurídico da época, senão vejamos: 

01) visão estigmatizada da infância pela produção do conceito de 
“menoridade” ou simplesmente pelo conceito de “menor”; 
02) tratamento da “menoridade” como objeto de políticas de controle social; 
03) atuação estatal direcionada para a violação e restrição dos direitos 
humanos; 
04) (re)produção das condições de exclusão, com base em critérios 
individuais, econômicos, políticos, sociais, jurídicos que acentuavam as 
práticas de discriminação racial e de gênero; 
05) definição da infância pelo o que ela não tem e não é, ou seja, a afirmação 
da teoria jurídica das incapacidades; 
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06) gestão das políticas governamentais deforma centralizada, autoritária, 
não-participativa; 
07) controle centralizado e repressivo das ações associativas e dos 
movimentos sociais; 
08) atuação dos poderes de Estado, principalmente Executivo e Judiciário, 
justificado pelas condições idealizadas de risco ou perigo; 
09) responsabilização individual do menino e da menina à condição de 
irregularidade; 
10) atuação do Judiciário no campo da gestão direta das ações sociais 
produzindo o juiz-assistente-social e o juiz-policial; 
11) garantias oferecidas ao Estado e a Sociedade contra o menino e a menina; 
12) institucionalização como prática dominante e frequente. 

 

Era final da década de 70 e início da década de 80, e os movimentos sociais no Brasil 

estavam fortalecidos. A constatação deste cenário jurídico provocou significativas resistências 

ao modelo adotado. Este levante resultou na superação do Direito do Menor pelo Direito da 

Criança e Adolescente e, consequentemente, na substituição da “doutrina da situação irregular 

do menor” para a “doutrina da proteção integral”, tendo na elaboração da nova Constituição a 

ratificação da afirmação histórica dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes no Brasil, 

que, por sua vez, resgatou inspiração na Declaração de Genebra, de 1924, sendo este o primeiro 

documento de caráter internacional a reconhecer os direitos da criança. (CUSTODIO, 2007) 

Alberton (2005, p. 58) sentencia que “de 1830 a 1988, salvo raríssimas exceções, a 

legislação brasileira que se referisse ao ‘menor’ nascido ou residente no Brasil era 

discriminatória”, pois não visava proteger ou assegurar direitos a todos. 

Em 1985 a Assembleia Geral da ONU passaria a adotar a Carta de Direitos a Jovens 

Infratores, elaborada em Assembleia anterior ocorrida em Pequim, de onde saiu com o nome 

de “Regras de Beijing”, cuja finalidade era promover o bem-estar da criança e do adolescente, 

bem como de sua família. 

A Convenção Internacional dos Direitos da Criança entrou em vigor em 1989, pela 

ONU, e exigia dos Estados deveres e obrigações. Contudo, como afirma Tania Pereira (2008, 

p. 592), “(...) o grande desafio consistiu em definir direitos universais para as crianças, 

considerando a diversidade de percepções religiosas, socioeconômicas e culturais da infância 

nas diversas nações”. Veronese (1997, p.12) realizou uma análise comparativa entre esta 

Convenção Internacional e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, de 1959. Sobre isto, 

a autora nos ensina que: 
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(...) chama atenção o fato de que a Convenção Internacional, diferentemente 
da Declaração Universal dos Direitos da Criança, não se configura numa 
simples carta de intenções, uma vez que tem natureza coercitiva e exige do 
Estado Parte que a subscreveu e ratificou um determinado agir, consistindo, 
portanto, num documento que expressa de forma clara, sem subterfúgios, a 
responsabilidade de todos com o futuro. 

 

Esta Convenção de 1989 nos trouxe ainda a seguinte definição de criança: “criança é 

todo ser humano menor de 18 anos”. (ALBERNAZ JR e FERREIRA. 2011, p. 12) 

 

2.8 – CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL DE 1988: DOUTRINA DA PROTEÇÃO 

INTEGRAL. 
 

Após o término do regime militar de 1964-84, foi convocada uma nova assembleia 

constituinte em 27 de novembro de 1985, por meio da emenda constitucional 26. Esta nova 

Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, concedeu maior ênfase no que diz respeito 

à proteção e à garantia de direitos da criança e do adolescente, envolvendo a família e a 

sociedade também neste contexto, conforme contemplado em seu artigo 227: 

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. 

 

Importante destacar que a Constituição Cidadã, em todo seu texto, aplicou somente uma 

vez a expressão “absoluta prioridade”, e o fez neste artigo 227, quando estabeleceu os deveres 

e objetivos do Estado, da sociedade e da família. 

Adiante, no §4º deste artigo encontram-se regulamentadas as normas punitivas na forma 

da lei, sobre o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Esta 

configuração eliminando qualquer vínculo com a Doutrina da Situação Irregular até então 

vigente, inaugurando a partir de agora a Doutrina da Proteção Integral. 
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2.9 – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – 3ª ETAPA – CARÁTER PENAL 

JUVENIL 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA - foi instituído pela Lei n.º 8.069 de 13 

de julho de 1990 e encontra-se vigente na época desta pesquisa. Sobre este Estatuto, Jesus 

(2006, p. 64-65) orienta que: 

A partir do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua deu-se a 
reunião de esforços de setores especializados do Poder Público Federal e 
organismos da sociedade civil. Essa interação possibilitou transformar em 
norma constitucional as concepções norteadoras da Convenção Internacional 
dos Direitos da Criança, mesmo antes da aprovação desta, que se daria em 
1989. 

[...] 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) institui a doutrina 
da proteção integral à criança e ao adolescente, considerando criança a pessoa 
com até 12 anos incompletos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos, fixando-
lhes os direitos e deveres e prevendo as medidas aplicáveis àqueles que 
afrontem os seus preceitos legais. O Estatuto substitui o antigo Código de 
Menores (Lei nº 6.697/79) e a sua doutrina da situação irregular, mas 
fundamentalmente foi uma resposta aos movimentos da sociedade que pediam 
uma nova política de atendimento às crianças e aos adolescentes que não se 
baseassem no assistencialismo nem na repressão herdada da época da 
FUNABEM e ratificada pelo Código de Menores [...] 

 

Desta forma, temos que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi fomentado pelo 

desejo nacional e fermentado no calor das pressões internacionais em favor da melhoria de 

condições sócio normativas brasileiras na época da doutrina da situação irregular e do Código 

de Menores, reconhecendo as crianças e adolescentes como sujeitos de direito de prioridade 

absoluta. (ALBERTON. 2005, p. 58) 

A respeito dos direitos fundamentais, o texto do ECA contempla nos artigos 4º, 7º e no 

caput do artigo 19º o direito à vida, à saúde e à convivência familiar e comunitária. 

O artigo 5º tem especial relevância na esfera protetiva da criança e adolescente. Com 

base neste artigo, a Lei determina que que “nenhuma criança ou adolescente será objeto de 

qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 

sendo punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais. 
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Veronese (1997, p. 40) afirma que: 

O ECA criou os conselhos de direitos em âmbito nacional, estadual e 
municipal que passam a ser canal de participação e envolvimento conjunto do 
Estado e da sociedade na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, 
e os conselhos tutelares que atuam no caso de violação dos direitos individuais 
das crianças e adolescentes, que se encontram em situação de risco. 

 

Questões acerca da liberdade, do respeito e da dignidade estão preconizados no Art. 15º 

do ECA, onde encontramos a afirmação de serem tanto crianças quanto adolescentes pessoas 

em desenvolvimento e sujeitos de direitos civis, sociais e humanos, cujo texto encontra-se 

apoiado na Carta Magna de 1988. 

O ECA traz em seu Título V, Art. 131º em diante o assunto da previsão legal dos 

Conselhos Tutelares, responsáveis pela proteção e pela defesa dos direitos da criança e do 

adolescente. 

Sobre a trajetória de amadurecimento dos conceitos e da legislação de proteção da 

criança e do adolescente, consolidamos uma linha de tempo com algumas informações deste 

capítulo, formando um interessante paralelo entre o cenário internacional e o cenário brasileiro, 

procurando apontar as datas e fatos marcantes neste processo, comparando linhas de 

pensamento distintas e representativas de cada contexto, permitindo formar um quadro que 

conduz a comparações e um melhor entendimento do avanço jurídico frente a realidade política 

das épocas. Este material está disponibilizado no apêndice 1 ao final deste trabalho. 
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3. – O INCESTO, A VIOLÊNCIA SEXUAL INTRAFAMILIAR E O 
PACTO DE SEGREDO 

 

3.1 – O INCESTO NA HISTÓRIA: DO LOUVÁVEL AO EXECRÁVEL 
 

O incesto é um dos tabus mais antigos a que se tem registro, perpassando civilizações e 

culturas. Apesar disso, o estudo do abuso sexual intrafamiliar praticado contra crianças e 

adolescentes se tornou tema de estudos relativamente recentes no cenário internacional e 

brasileiro, ao mesmo tempo em que se torna alvo do interesse da mídia e dos organismos de 

defesa da juventude e dos direitos humanos. (OLIVEIRA. 2012, p. 02) 

Mas, em que afinal consiste o tabu? Josué de Castro (1965, p. 11) nos apresenta uma 

paradoxal definição: “alguma coisa que não podemos definir nunca”. O autor atribui origem 

“polinesiana” a este termo e, como tal, postula que apenas os povos daquelas ilhas possuiriam 

a organicidade cultural necessária para a correta e precisa interpretação fundamental desta 

palavra, desta forma sendo impossível para a cultura ocidental do século XX conseguir ter o 

mesmo entendimento que aquela civilização. Ainda neste texto, Castro (1965, p. 11) nos traz 

uma afirmação de Epíteto4: “[...] o que separa e origina perturbações entre os homens não são 

as coisas em si, mas a opinião que eles formam sobre as mesmas”. 

Segundo Castro (1965, p. 13), “o tabu precede a todo conceito religioso, a toda ideia de 

divindade, e abrange [...]:o caráter sagrado ou impuro de pessoas ou coisas, a restrição que 

decorre deste caráter e a santidade ou impureza que por contágio adquire todo aquele que viola 

o tabu. ” 

Antropólogos e etnólogos dos séculos XIX e XX utilizaram-se do método comparativo 

para concluir que existia em outros povos o mesmo sentimento com significação equivalente à 

palavra “tabu”. Para os gregos, chamava-se “agos”. Os romanos por sua vez denominavam de 

                                                           
4Epíteto foi um filósofo grego antigo, que pertenceu à escola filosófica estoica. É considerado um dos principais representes do estoicismo. 
Nasceu no ano de 55ac, na cidade helenística de Hierápolis (na atual Turquia). Faleceu, aos 80 anos, na cidade grega de Nicópolis. Um dos 
objetivos principais de sua filosofia foi a busca da felicidade. (Fonte: www.suapesquisa.com/qemfoi/epicteto.html) 
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“sacer”. Em Madagascar usa-se o termo “fady”. Expressões da mesma natureza foram 

encontradas os estudos de diversas outras línguas primitivas, o que comprova que a realidade 

social do “tabu” não se define como uma exclusividade polinesiana, mas sim algo quase 

constante na evolução dos povos. (CASTRO. 1965, p. 12) 

Dada a explícita impossibilidade de consenso quanto ao sentido polinesiano da palavra 

“tabu”, o autor orienta sua pesquisa para outros possíveis conceitos. O conceito nuclear da 

palavra “tabu”é mais voltado ao pensamento ocidental do século XX: trata-se de uma interdição 

de uma proibição categórica, sem uma explicação racional, que parece ter se constituído por si 

mesma, sem um autor específico, sem uma lógica identificável, mas que pode ser suspensa em 

determinados momentos, desde que se executem certas manobras compensadoras que 

constituem um verdadeiro cerimonial. (CASTRO. 1965, p. 13) 

Sobre o conceito de “incesto”, nos explica Cohen (apud AZEVEDO e GUERRA. 2015, 

p. 210): a palavra “incesto” deriva do latim “incestus”, que significa: impuro, manchado, não 

casto e apresenta sua definição como sendo o abuso sexual intrafamiliar, com ou sem violência 

explícita, caracterizado pela estimulação sexual intencional por parte de algum dos membros 

do grupo que possui um vínculo parental pelo qual lhe é proibido o matrimônio, resumindo suas 

características ao abuso sexual e ao vínculo familiar. 

Constituindo um fenômeno universal, a proibição do incesto figura em praticamente 

todos os códigos normativos dos povos conhecidos. Nas antigas civilizações encontramos 

exceções a condenação quase unânime do incesto, sendo este tolerado e praticado pela nobreza 

com o sentido de manter a pureza da casta e o patrimônio político e financeiro. É o caso do 

Antigo Egito, o Império Inca ou no Havaí. Na história mais recente, encontramos diversas 

citações à prática do incesto entre as famílias nobres dos reinos da Espanha, Portugal, Áustria, 

etc. 

Os conceitos de abuso sexual e incesto são muitas vezes utilizados de maneira 

inadequada, desconfigurando a natureza da situação, sem, contudo, diminuir ou alterar a 

gravidade da situação ou reduzir o impacto em suas vítimas. Então vejamos: 

Abuso sexual e incesto às vezes costumam ser confundidos, mas não são a 
mesma coisa. Abuso sexual [ou vitimação sexual] geralmente designa relações 
sexuais entre um adulto e uma criança. Incesto refere-se a relações sexuais 
entre dois membros da mesma família, cujo casamento seria proibido por lei 
ou costume. Muita vitimização sexual é incestuosa e muito incesto é 
vitimização sexual tal como a definimos: mas eles não são idênticos. Em 
particular, o contato sexual entre familiares da mesma idade é uma espécie de 
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incesto que não é vitimização e o contato sexual entre um adulto estranho à 
família e a criança é vitimização que não é incesto. (FINKELHOR, apud 
AZEVEDO e GUERRA. 1989, p. 38-39). 

 

A tradição judaica apresenta registros em seus livros do que, pela definição, se enquadra 

em situações de incesto, como por exemplo: 

Nahor e Milca. Casamento entre tio e sobrinha. Nahor era irmão de Abraão e Harã. 

Milca era filha de Harã. Nahor desposou Milca após o falecimento de Harã, seu pai. (Gên. 

11:27-29); 

Ló e suas duas filhas. Após fugirem das cidades de Sodoma e Gomorra, escondem-se 

em uma caverna. As filhas embebedam o pai e deitam-se com ele. Desta situação nascem dois 

filhos-netos: Moabe e Ben-Ami. (Gen. 19:30-38); 

Abraão e Sara, que eram filhos do mesmo pai, porém com mães diferentes. Casados, 

permaneceram juntos até a morte de Sara, aos 127 anos. (Gên. 20:12); 

Anrão e Joquebede. Um casamento entre tia e sobrinho. Tiveram três filhos. (Êxo. 6:20). 

Para Freud (1913), este tema foi tratado em sua obra Totem e Tabu, onde cita um mito 

para explicar o fenômeno. Neste mito, o pai primitivo tinha todas as mulheres para si e 

expulsava ou matava os filhos machos. Estes, um dia, se unem para matá-lo, mas, ao fazê-lo, 

arrependem-se porque, além de odiá-lo, descobrem que também, o amavam (ambivalência 

afetiva). Então, para que não se repita este crime originário, instituem o tabu do incesto. 

(MAGALHÃES. 2005, p. 53) 

A natureza díade do ser humano foi percebida por Lévi-Strauss (1969, p. 98-99) e por 

este entendida como a geradora dos conflitos existenciais. Sendo o homem, ao mesmo tempo, 

um ser biológico e um ser social, o tabu do incesto é, por esta forma, encarado de forma 

ambígua. 

A história da humanidade registra diversos casos de violência sexual contra crianças. 

Conforme citado por Blanchard (AMAZARRAY e KOLLER. 1998, p. 2), antes da década de 

1950 a sexualidade geralmente era considerada um tabu e havia pouca pesquisa a respeito deste 

tema. Este quadro tem sido revertido diante da atenção tanto do meio acadêmico quanto dos 

meios de comunicação (KRISTENSEN. 1996, p.14) 
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Furniss (1993) defende que, embora o incesto seja um fenômeno conhecido há muitos 

e muitos anos, sua caracterização como abuso-vitimização doméstica infanto-juvenil data 

apenas dos anos 60 do século XX e só se tornou possível graças, sobretudo, aos esforços de 

feministas, sobretudo, por ser a mulher a vítima mais comum. 

 

3.2 – O INCESTO, EM NÚMEROS... MUITOS NÚMEROS, TODOS IRRESOLUTOS. 
 

No âmbito das estatísticas, diversas iniciativas vêm sendo tomadas na busca de traçar 

um perfil que permita nortear as ações jurídicas, sociais e terapêuticas, porém o que se tem 

documentado é que não existe uma linearidade nas informações, visto que o resultado destes 

levantamentos sofrem severas influências do espaço amostral representativo, das técnicas 

pessoais e comprometimento dos entrevistadores, do patamar socioeconômico e cultural das 

famílias, da remanescente influência do pacto de segredo, mesmo após este segredo já ter sido 

revelado, entre outras. 

Outra característica que se mostrou evidente neste estudo foi o tratamento de 

abrangência que é dispensado às pesquisas de violência sexual. Muito poucas, para não se dizer 

inexistentes, são as pesquisas com foco específico em abuso sexual incestuoso. Os 

levantamentos de dados são realizados de maneira que se perdem as características específicas 

de cada caso, pasteurizando e rotulando distintos casos de violências de diversas naturezas 

como se de mesma natureza fossem. Este fato é tão indesejável quanto inevitável, frente aos 

custos e recursos que suscitam uma pesquisa apurada, demandando um maior tempo de 

entrevista, maior desgaste psicológico para a vítima, maior custo financeiro para o Estado, 

ONGs ou outra entidade de pesquisa que se proponha a esta cruzada. 

Para entendermos a dificuldade de se traduzir este problema em números e estatísticas, 

vamos buscar registros presentes em literaturas de referência e seguimos com a apresentação 

de números mais recentes, num trabalho de cruzamento de informações de órgãos oficiais em 

programas de âmbito nacional, nem por este motivo mais confiáveis. Então, vejamos. 

Em uma pesquisa realizada em 1981, o Comitê Europeu sobre Problemas Criminais 

concluiu que pelo menos 2% das crianças europeias sofrem maus tratos e que, dentro deste 

universo, estima-se que 60% configuram-se como violência sexual intrafamiliar. (AZEVEDO 

e GUERRA. 2015, p. 212) 
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Barry (1985, p. 147-60, apud. AZEVEDO e GUERRA. 2015, p. 211) estima alguns 

números representativos desta violência: 

[...] uma menina em quatro teria sido vítima de incesto antes dos 18 anos, ou 
seja, 25% das mulheres, sendo que apenas ¼ dos casos de incesto fica limitado 
a um único ato sexual: 70% das relações incestuosas dura mais de um ano e 
10% duram mais que três anos. 

 

Ferracuti (1988, p. 53 apud AZEVEDO e GUERRA. 2015, p. 212) nos informa que se 

estima a ocorrência de 3.000 incestos/ano na Itália, mas apenas 20 denúncias são efetuadas 

(0,7%). O autor traz ainda uma distinção sobre o incesto acompanhado de violência física ou 

moral, atribuindo a estas vítimas um subgrupo com representatividade na ordem de 4%. Na 

metade dos casos estudados por Ferracuti, verificou-se que o autor da violência alega que se 

sentiu provocado pela vítima. 

No Brasil, ainda na década de 1980, estudo similar foi elaborado e documentado por 

Maria Amélia Azevedo e Viviane Nogueira de Azevedo Guerra, utilizando-se de arquivos 

policiais, varas de menores, Fundação Estadual de Bem-estar do Menor (FEBEM) e junto ao 

Instituto Médico-Legal do município de São Paulo. Foram analisados 309.313 documentos, dos 

quais encontrados apenas 168 casos de vítimas de incesto. 

Cohen e Matsuda publicaram o resultado de um estudo realizado por eles em 1990, que 

contou com um questionário aplicado às vítimas de violência sexual que compareceram ao 

Instituto Médico-Legal de São Paulo para serem periciadas. Nesta oportunidade, verificaram 

que em 49,64% dos casos a vítima conhecia o agressor e que a violência foi cometida por 

parente em 22,55% das ocorrências, sendo que em 18,75% dos casos a vítima coabita com o 

agressor.0,99% foram vítimas de abuso sexual pelo marido e, por fim, em 21% dos casos 

relatados se verificou a ocorrência de incesto. (apud AZEVEDO e GUERRA. 2015, p. 212-3) 

Azevedo e Guerra (2015, p. 212) denunciam que, apesar da representatividade do 

elevado número de ocorrências de incestos apurados por Cohen e Matsuda (1990), e deste 

fenômeno não ser novo, esta parcela da sociedade brasileira ainda não encontra o apoio legal 

para que esta prática se configure como crime autônomo e assim permitir que seus perpetradores 

sejam julgados com maior severidade. 

No caso de uma relação incestuosa devemos sempre considerar a vítima como 
alguém que sofreu uma violência, a qual pode variar segundo o grau de 
agressão física e psíquica com que o ato foi perpetrado e segundo o tempo de 
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duração da relação; mas existe uma outra variável que deve ser avaliada, que 
é o grau de parentesco entre a vítima e o agressor. Pois é a observação destas 
características, diferenciando os casos de incesto, que influirão tanto no 
processo penal quanto na sua terapêutica. (AZEVEDO e GUERRA. 2015, p. 
213) 

 

No estudo de Cohen e Matsuda (1990), a distribuição percentual do grau de parentesco 

dos abusadores incestuosos tomou a seguinte forma: 

Tabela 1: Distribuição percentual do grau de parentesco entre o(a) 
abusador(a) e sua vítima. 

Parentesco Quant. Casos % 

Pai 99 41,60 
Padrasto 49 20,59 
Tio 33 13,86 
Primo 26 10,93 
Irmão 9 3,78 
Cunhado 9 3,78 
Companheiro da mãe 5 2,10 
Avô 4 1,68 
Concunhado 1 0,42 
Sobrinho de padrasto 1 0,42 
Tio-avô 1 0,42 
Madrasta 1 0,42 

TOTAL 238  

Fonte: AZEVEDO e GUERRA, 2015, p.213-14 

 

Apesar de, segundo esta amostragem, a violência sexual incestuosa ser majoritariamente 

praticada por indivíduos do sexo masculino, relegando a autoria feminina a apenas 0,42% dos 

casos, não podemos afirmar ser esta a realidade das relações incestuosas praticadas por 

mulheres. Para Azevedo e Guerra (2015. p. 214), a caracterização de um abuso sexual praticado 

pelo sexo feminino mostra-se mais difícil, o que reflete substancialmente em qualquer resultado 

de estudo estatístico. 

Investigando estudos mais recentes no Brasil, encontramos o Anuário do Sistema de 

Vigilância de Violência e Acidentes - VIVA, do Departamento de Vigilância de Doenças e 

Agravos não Transmissíveis e Promoção da Saúde, órgão da Secretaria de Vigilância em Saúde, 

ligada ao Ministério da Saúde. Esta iniciativa trabalha essencialmente com registros de 
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acidentes e violências realizados na oportunidade dos atendimentos clínicos nas instalações do 

Sistema Único de Saúde – SUS, não se restringindo a casos envolvendo crianças e adolescentes, 

tão pouco ao recorte da violência sexual. Este anuário apresenta para a sociedade uma 

radiografia das vítimas de diversas formas de violência, abrangendo todas as idades e classes 

sociais, desde que tenham dado entrada para atendimento pelo SUS. Contudo, realizando um 

estudo das diversas tabelas deste banco de dados, comparando os resultados entre elas, podemos 

alcançar interessantes conclusões analisando estes números. Deste trabalho podemos tabular os 

seguintes quadros: 

Tabela 2: Total de registros realizados pelo SUS, de vítimas de violência de qualquer 
natureza no Brasil em 2013. 

IDADE MASCULINO FEMININO  TOTAL  
(Anos) Quant. % Quant. % Quant. % 

0-9 13.867 25% 15.917 12% 29.784 16% 

10-14 6.287 11% 14.440 11% 20.727 11% 

15-19 11.599 21% 18.308 14% 29.907 16% 

+ 195 24.619 44% 83.426 63% 108.045 57% 

TOTAL 56.372 30% 132.091 70% 188.463  

Fonte: Ministério da Saúde. Anuário VIVA. 2013, p. 157.  
 

A amostragem acima, resultado de uma iniciativa governamental cuja essência gravita 

em torno da administração de recursos do SUS, segmentou as vítimas crianças e adolescentes 

em faixas de idades distintas dos parâmetros adotados pelo ECA, prejudicando sua utilização 

como fonte de consulta caso se deseje esta segmentação. 

Também ocorre que estão presentes, na faixa de amostragem de adolescentes, números 

referentes a maiores de dezoito anos, inchando esta faixa com indivíduos adultos. Para o nosso 

estudo, consolidamos todas as faixas a partir de dezenove anos em uma única faixa, com 

objetivo de manter a atenção no centro de nossa discussão. 

                                                           
5 Neste segmento agrupamos todas as faixas de idade acima de 19 anos, segmentadas nas tabelas originais deste Anuário, 
devido ao foco do nosso estudo se concentrar nos fenômenos envolvendo a faixa etária característica de crianças e 
adolescentes. 
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Continuando, encontramos mais adiante números referentes aos tipos de violência 

registrados. Dentre os tipos identificados pelo VIVA, destacamos na tabela abaixo os números 

de vítimas de violência sexual: 

Tabela 3: Total de registros realizados pelo SUS, de vítimas de violência sexual no Brasil 
em 2013. 

IDADE MASCULINO FEMININO  TOTAL  
(anos) Quant. % Quant. % Quant. % 

0-9 2.235 66% 6.215 27% 8.450 32% 

10-19 928 28% 11.178 49% 12.106 46% 

+ 19 203 6% 5.517 24% 5.720 22% 

TOTAL 3.366 13% 22.910 87% 26.276  

Fonte: Ministério da Saúde. Anuário VIVA. 2013, p. 166, 173, 179 e 186.  
 

Aqui, sob o aspecto do ECA, a informação referente a faixa etária de crianças e 

adolescentes se mostra ainda mais degradada. Agora a faixa destinada aos adolescentes se inicia 

aos dez e vai até os dezenove anos. 

Este Anuário identifica também o grau de relação do agressor com a vítima, podendo 

este ser da família ou não, além de outros dados de relevância indiscutível, mas a forma como 

os dados foram agrupados impede sua análise no sentido de se identificar, por exemplo, quantas 

meninas crianças sofreram violência na forma de abusos sexuais praticados pelo genitor. 

Tabela 4: Total de registros realizados pelo SUS, de vítimas de violência sexual no Brasil 
em 2013 – Segmentado pela relação do agressor com a vítima. 

Relação 
com a 
vítima 

MASCULINO FEMININO  TOTAL  

Quant. % Quant. % Quant. % 

Pai 3.820 28% 3.889 28% 7.709 28% 

Mãe 6.447 48% 5.541 39% 11.988 43% 

Padrasto 446 3% 1.060 8% 1.506 5% 

Madrasta 90 1% 102 1% 192 1% 

Irmão 271 2% 382 3% 653 2% 

Outros 2.438 18% 3.144 22% 5.582 20% 

TOTAL 13.512 49% 14.118 51% 27.630  

Fonte: Ministério da Saúde. Anuário VIVA. 2013, p. 168.  
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Neste relatório não encontramos uma estrutura que permita uma segmentação do grupo 

de vítimas de violência sexual, estando os detalhes desta informação irremediavelmente 

misturados em todos os demais aspectos de violência registrados, e novamente uma informação 

importante para o cenário da Assistência Social se perde e com ela a oportunidade de se apurar 

números que seriam úteis na elaboração de projetos e tomadas de decisão, à luz da legislação 

vigente. 

Serve o exemplo para ilustrar uma situação real e recente, onde uma iniciativa 

importante de coleta de dados, de forma institucionalizada, que poderia ser utilizada para 

traçarmos perfis e contribuir no estudo de medidas protetivas para crianças e adolescentes, não 

poderá ser aproveitada, ou será aproveitada com reservas. Decerto que este levantamento do 

VIVA atende ao que se propõe em seu objetivo inicial, que é constituir um sistema de 

informação para auxiliar “na alocação racional de recursos em qualificação do atendimento e 

reorganização de serviços, [...] sobretudo em ações efetivas de promoção da saúde e prevenção 

dos acidentes e violências” para o SUS, mas um simples ajuste nas faixas de amostragem 

permitiria seu aproveitamento em outras áreas de interesse social. Teria faltado diálogo 

multidisciplinar na tratativa deste tema? 

Lembremos aqui que os avanços e o amadurecimento alcançado pelas nossas leis e 

políticas sociais sofrem, desde muito tempo (CUSTODIO, 2007), importante interferência da 

sociedade, que precisa ser constantemente estimulada e “incomodada” com a realidade à sua 

volta para que mudanças aconteçam, realidade esta muitas vezes despercebida ou 

deliberadamente ignorada. 

Por fim, precisamos pontuar uma iniciativa que constitui uma importante ferramenta 

com grande potencial de contribuição para análises do cenário das ações protetivas e de 

identificação de violação de direitos no Brasil. A iniciativa “Sistema de Informação para 

Infância e Adolescência - SIPIA”, do Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos, mantém o portal 

“www.sipia.gov.br” de acesso a dados de todos os Conselhos Tutelares do Brasil, com 

informações abertas ao público em tempo real, tanto das medidas socioeducativas quanto a 

atuação dos Conselhos Tutelares.  
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Neste ambiente, conseguimos apurar números mais próximos da realidade, mas 

identificamos algumas falhas que precisam ser corrigidas para que esta ferramenta se torne 

realmente um retrato das atividades dos Conselhos Tutelares no Brasil e represente uma fonte 

segura e fiel de dados desta natureza. 

Trabalhando com toda a série histórica disponível dos registros de violência sexual no 

Brasil, apuramos junto às informações disponibilizadas que a cada dia aproximadamente cinco 

denúncias de abuso sexual incestuoso são registradas pelos Conselhos Tutelares, conforme 

abaixo: 

Gráfico 1 - Taxa média diária de Denúncias de Abuso Sexual Incestuoso registradas 
pelos Conselhos Tutelares no Brasil no SIPIA. 

 
Fonte: Ministério dos Direitos Humanos, em www.sipia.gov.br. Acesso em 07/12/2017. 

 

Para este espaço amostral, é nítido o crescimento do número de denúncias, bem como 

sua estabilização a partir de 2014. Este crescimento em taxa tão elevada e a súbita permanência 

observada a partir de 2014 sugerem um período de adequação da ferramenta às necessidades 

dos Conselhos Tutelares. Neste sentido, em caráter conservador, para qualquer intenção de 

análise mais segura devemos adotar os anos de 2014 a 2016. O ano de 2017 como ainda está 

em curso também deve ser desprezado. 

A título de exercício crítico, vamos realizar uma simulação e extrapolar o trabalho de 

Ferracuti (1988) na Itália e as vinte denúncias por ano registradas por ele para um universo 

estimado de 3000 ocorrências de incestos por ano. Trazendo esta proporção de Ferracuti e 

considerando a taxa diária de denúncias divulgadas pelo SIPIA, em regra de três simples 
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chegaríamos a uma estimativa grosseira de 257.325 ocorrências de incestos por ano no Brasil. 

Para nossa população estimada em 207.660.9296, as vítimas anuais deste tipo de violência 

representariam 0,12% de toda população brasileira, ou metade da população estimada para o 

Estado de Roraima em 20176. 

Outro perfil importante que podemos traçar a partir das informações disponibilizadas 

pelo Observatório é a distribuição das autorias de abuso sexual no espectro familiar. 

Gráfico 2 – Distribuição da autoria do abuso sexual contra crianças e adolescentes, no 
espectro familiar. 

 

Fonte: Ministério dos Direitos Humanos, em www.sipia.gov.br. Acesso em 07/12/2017. 

No gráfico acima, temos que as ocorrências de abuso sexual praticadas por mães e 

madrastas no Brasil representam 1,5% desta amostragem. Este número é mais de três vezes 

superior ao número apurado nos estudos de Cohen e Matsuda (1990), que atingiu a marca de 

0,42%. Outra informação que podemos constatar deste gráfico é a proporção de pais (24,9%) e 

padrastos (27,7%). Aqui poderíamos arriscar sentenciar que padrastos representam um número 

maior de abusadores, frente aos números apurados em relação aos genitores, porém, novamente 

realizando um paralelo com os estudos de Cohen e Matsuda, estes autores apresentaram uma 

realidade inversa para estes familiares, tendo os registros de pais abusadores atingido a marca 

de 41,6%, enquanto para os padrastos o número levantado foi de 20,6%. 

Ademais, para podermos realizar comparações eficazes, teríamos que ter acesso aos 

parâmetros adotados por Cohen e Matsuda, e às diretrizes que norteiam o cadastramento das 

                                                           
6Fonte: IBGE – Tabela SIDRA 6579 – Estimativa de População Brasileira 2017 
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violências no Sistema de Informação, pelo fato de que uma denúncia de violência pode 

configurar mais de uma caracterização de delito para efeitos legais, o que pode influenciar nos 

números de uma ou outra pesquisa. 

Voltando aos dados disponibilizados pelo Ministério dos Direitos Humanos, é digno de 

nota a ausência completa de informação dos Conselhos Tutelares de alguns importantes Estados 

brasileiros, cuja lacuna representa grande impacto na análise que se empreende. Também foi 

observado um problema de intermitência na apresentação dos dados de outros Estados. 

Tabela 5–Registro anual de denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes, 
praticado por membro da família no Brasil. 

UF 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
TOTAL 
POR UF 

% 

AC  0 18 41 34 26 25 9 0  153 1,5% 
AL  0 0 1 2 9 16 3 7 0 38 0,4% 
AM   1 0 1 13 1 6 1  23 0,2% 
AP            - 
BA  0  1 1 8 39 46 34 17 146 1,4% 
CE  2 24 30 28 22 29 23 24 19 201 2,0% 
DF  0 0 0 2 2 15 12 0  31 0,3% 
ES            - 
GO       1 0   1 0,0% 
MA            - 
MG  4 9 10 7 20 10 16 9 10 95 0,9% 
MS  0 81 133 172 152 166 184 190 147 1.225 12,0% 
MT  4 4 22 21 12 12 36 1 1 113 1,1% 
PA      0 3 3 0  6 0,1% 
PB            - 
PE  11 31 59 35 42 40 28 34 7 287 2,8% 
PI   0        0 0,0% 
PR  20 193 309 395 565 897 822 853 780 4.834 47,5% 
RJ            - 
RN  0 0 0 1 1 2 1 0  5 0,0% 
RO   0        0 0,0% 
RR            - 
RS  0 1 2 7 4 3 0   17 0,2% 
SC  6 47 131 338 398 424 395 520 432 2.691 26,5% 
SE   0 0 1 1 0 0   2 0,0% 
SP  4 15 22 46 50 33 41 36 54 301 3,0% 
TO            - 

TOTAL 51 424 761 1.091 1.325 1.716 1.625 1.709 1.467 10.169  
Fonte: Ministério dos Direitos Humanos, em www.sipia.gov.br. Acesso em 07/12/2017. 
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Nesta tabela, outras características inesperadas se tornam evidentes, como o número de 

registros apresentados para o Estado de São Paulo, representando apenas 3% do total de 

denúncias do Brasil, ficando atrás de estados de menor densidade demográfica, como é o caso 

de Mato Grosso do Sul, que figura com 12% das denúncias desta pesquisa. 

Desta forma, como queríamos demonstrar, não obstante os esforços de diversas 

iniciativas na busca da fiel caracterização do quadro da violência no Brasil, sobretudo a 

violência sexual incestuosa, devemos ter em mente que qualquer panorama estatístico que for 

apresentado trará consigo um preocupante grau de incerteza, derivado de uma matriz de 

variáveis tangíveis e intangíveis, desde motivos complexos como a resistência por parte da 

vítima em formalizar uma denúncia devido ao recorrente pacto de silêncio, passando pelo 

despreparo do pessoal envolvido na coleta e tratamento destas informações, a até motivos 

materiais, como a precariedade dos recursos disponibilizados às equipes multidisciplinares de 

atenção às vítimas destas violências, prejudicando o registro do fato no Sistema Nacional de 

Informação, refletindo em números inverídicos e rebaixando a sustentação de argumentos 

diante da Sociedade. 

 

3.3 – DINÂMICA DO ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR: RELAÇÕES DE PODER 
 

Em Azevedo e Guerra (2015, p. 188), é realizada uma citação de Forward e Buck que 

apresenta um quadro fiel da dinâmica do abuso sexual intrafamiliar e mostra-se pertinente sua 

reprodução para reflexão e introdução desta análise: 

O incesto é poderoso. Sua devastação é maior do que a das violências sexuais 
não incestuosas contra crianças, porque o incesto se insere nas constelações 
das emoções e dos conflitos familiares. Não há um estranho de que se possa 
fugir, não há uma casa para onde se possa escapar. A criança não se sente mais 
segura nem mesmo em sua própria cama. A vítima é obrigada a aprender a 
conviver com o incesto; ele abala a totalidade do mundo da criança. O agressor 
está sempre presente e o incesto é quase sempre um horror contínuo para a 
vítima. (Forward e Buck, A traição da Inocência: O incesto e sua devastação.) 

 

Como já mostrado, a violência intrafamiliar tem permeado a evolução das sociedades, 

porquanto o número de registros vem crescendo ano a ano. Em verdade, estima-se que o número 

de ocorrências vem se mantendo estável ano após ano, porém a sociedade tem se mostrado mais 
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esclarecida, permitindo, fomentando e, sobretudo, encorajando um maior número destes 

registros. O Ministério da Saúde assim conceitua a violência intrafamiliar: 

[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro 
membro da família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum 
membro da família, incluindo pessoas que passam a assumir função parental, 
ainda que sem laços de consanguinidade, e em relação de poder à outra. (...) 
não se refere apenas ao espaço físico onde a violência ocorre, mas também às 
relações em que se constrói e efetua” (Brasil. 2002, p. 15). 

 

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP/FIOCRUZ/MJ, 2001), os maus-tratos na 

infância e adolescência podem ser divididos em abuso sexual, físico, psicológico e negligência. 

Além disso, podem ser praticados pela omissão, transgressão ou supressão de seus direitos 

definidos através de leis ou por normas culturais. Segundo Kristensen (1996, p. 14), nos casos 

do abuso sexual, estes podem ser subdivididos entre os tipos incestuosos e não-incestuosos, 

dependendo da relação dos agressores com as vítimas. 

Encontramos nos textos do National Center on Child Abuse and Neglect (1981) uma 

definição para abuso sexual: 

Abuso sexual envolve contatos ou interações entre uma criança e um adulto, 
quando a criança é usada para a estimulação sexual daquele adulto ou de outra 
pessoa. Abuso sexual também pode ser cometido por uma pessoa com menos 
de dezoito anos, quando esta pessoa é significativamente mais velha do que a 
vítima, ou quando o abusador está em posição de poder ou controle sobre uma 
outra criança. 

 

Para Azevedo e Guerra (1988-1999), pode-se caracterizar o abuso sexual como: 

[...] todo ato ou jogo sexual, relação heterossexual ou homossexual entre um 
ou mais adultos e uma criança menor de 18 anos, tendo por finalidade 
estimular sexualmente a criança ou utilizá-la para estimulação sexual sobre a 
sua pessoa ou de outra pessoa. 

 

Oliveira (2012, p. 239) afirma que “a dinâmica do abuso sexual intrafamiliar tem se 

mostrado bastante constante”, característica esta que permitiu a observação de uma forma de 

modus operandi do abusador, estudado por vários autores, dentre os quais se referencia o 
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trabalho de Sgroi (apud OLIVEIRA, 2012, p. 239), que propôs a divisão deste processo em 

cinco etapas, desta forma: 

1ª etapa – Aproximação e envolvimento: Este primeiro momento se inicia com o adulto 

identificando a criança que deseja abusar e dela se aproximando, em um processo gradativo e 

crescente de envolvimento e comprometimento da criança na interação inicialmente de caráter 

não sexualizado, de tal forma que provoque posterior confusão na cabeça da criança, 

impedindo-a de perceber que a iniciativa não foi sua, ficando com a impressão de que 

concordou com o envolvimento. 

Neste contexto, Gabel (1997, p. 55) denuncia que 

Ensinamos as crianças a desconfiarem de estranhos, mas simultaneamente, a 
serem obedientes e afetuosas com todos os adultos que cuidam delas. A 
criança não provoca, não parece seduzir o adulto. É fato essencial: o indivíduo 
que comete o abuso, na maioria dos casos, é alguém conhecido que vai 
primeiramente estabelecer uma relação de confiança com a criança e 
certificar-se de que sua vítima não se queixará quando ele for mais longe. 

 

2ª etapa – Interação sexual: Esta etapa ocorre quase que simultaneamente com a 

primeira. Agora, o autor do abuso insere atividades que lhe proporcionam satisfação sexual, 

sem que a criança se perceba disso. O autor intensifica as atividades sexuais, o que pode 

começar a causar desconforto à criança. Neste momento a criança está mais comprometida com 

o abusador, o que implica em menores chances de se distanciar desta violência. 

3ª etapa – Sigilo: Agora o pacto do silêncio foi estabelecido, se iniciando com propostas 

lúdicas, passando por diversos tipos de suborno até chegar às ameaças, que podem ser dirigidas 

à criança, a alguém que ela ame ou a si próprio. Nesta etapa o adulto também pode convencer 

a vítima de que ninguém dará crédito à sua palavra de criança, que somente a palavra do adulto 

– a dele – será considerada como verdadeira. A criança é levada a acreditar que a revelação do 

segredo implicará em perder o amor de todos os seus familiares, sendo deles separada. Se não 

ocorrer a quebra do pacto de silêncio ou se o abuso não for descoberto por uma terceira pessoa, 

esta etapa seguirá sem alteração até que a vítima saia de casa, muitas vezes só ocorrendo na 

idade adulta. 

4ª etapa – Revelação: Esta etapa pode advir de forma acidental, quando o abuso é 

flagrado por uma terceira pessoa ou de forma proposital, quando suas evidências são 

identificadas por algum observador mais atento ou por algum sinal deixado pela vítima, no 
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sentido de pedir auxílio. São muito raras as revelações cuja iniciativa tenha partido do agressor. 

Esta etapa representa um momento de grande tensão familiar. Várias questões são levantadas e 

postas em evidência. A “sagrada família” está agora em risco e as consequências desta 

revelação serão sentidas por todos os membros da família, quer seja pela extensão do pacto de 

silêncio e a exigência de cumplicidade de seus membros, perpetuando assim o estado de abuso 

sexual como garantidor da “normalidade” da família, ou pelos reflexos da revelação pública e 

consequente judicialização do caso, aumentando as intervenções externas, visto as 

determinações do ordenamento jurídico face a garantia dos direitos da criança ou adolescente 

vitimizadas. A ação do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescente (SGDA7) 

deverá ser cuidadosa, no sentido de minimizar as chances de o caso evoluir para a quinta etapa. 

5ª etapa – Supressão: Sgroi (apud OLIVEIRA. 2012, p. 219) testifica que esta etapa 

advém da constatação, pela família incestuosa, das diversas consequências colaterais da 

revelação do caso, tais como: perda de privacidade, risco de impossibilidade de manutenção da 

célula familiar até então estabelecida, possibilidade de separação de um ou mais de seus 

membros, exposição familiar, entre outras. Neste cenário, é observada a frequência com que as 

famílias iniciam um processo de supressão da alegação da ocorrência do abuso sexual, 

sobretudo pelos métodos e abordagens utilizadas pelas equipes do SGDA, constituindo estes 

danos secundários às vítimas e aos demais envolvidos na esfera familiar. 

Para Oliveira (2012, p. 242), 

[...] a dinâmica do abuso sexual intrafamiliar de crianças e adolescentes opera 
segundo uma lógica bastante própria e que leva à produção de sentidos para 
seus membros. Ignorar tais processos e não se apropriar de suas 
especificidades pode conduzir a seguidos equívocos no manejo de casos, 
sobretudo reduzindo as possibilidades de comunicação efetiva com os 
integrantes da família, o que pode redundar em uma forma derivada de 
reificação do segredo em lugar de seu desvelamento. 

 

3.4 – OS SEGREDOS FAMILIARES E SUA UTILIZAÇÃO EM CASOS DE INCESTO 
 

Para Cohen (apud Azevedo e Guerra. 2015, p. 211), o silêncio frente à sociedade ocorre 

por vários motivos: temor pela reação da própria família; para manter a aparência da “sagrada 

                                                           
7SGDA - Sistema de Garantia de Direitos da Crianças e do Adolescente. É constituído por: Conselhos Tutelares (CTs), Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente, Poder Judiciário (Juízos da Infância e Juventude, Família e Criminal), Ministério Público, Defensoria Pública, 
Polícias Civil e Militar, Secretarias de Saúde e Educação e Programas de Atendimento Públicos e Privados (Fonte: CONANDA, Res. 113/2006) 
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família”; por conivência entre as pessoas que sabem do fato e não o denunciam; por uma ideia 

de que nada pode ser feito para resolvê-lo; por ser um assunto tabu; por não se saber o que fazer.  

Pertinente destacar que em numerosos relatos, crianças vítimas de abuso sexual 

mencionam presenciar agressões físicas em casa, o que configura que o abuso sexual 

intrafamiliar, em muitos casos, está vinculado à violência doméstica. Este fator colabora para o 

silêncio da família que se cala por medo do agressor. 

Para Pinheiro (ONU-UNICEF. 2006, p. 09),  

[...] o medo está estreitamente relacionado ao estigma frequentemente 
associado a denúncias de violência, particularmente em lugares onde a 
“honra” da família é mais valorizada do que a segurança e o bem-estar das 
crianças. O estupro ou outras formas de violência sexual podem, 
particularmente, gerar ostracismo, mais violência ou morte. 

 

Para Ravazzola (apud DOSSIÊ. 2005, p. 18), a naturalização e a institucionalização das 

relações violentas facilitam a passividade e a submissão das mulheres, das crianças e 

adolescentes às situações de violência sofridas, que sequer são identificadas como tal. 

A violência constitui um componente fundamental do adestramento das 
mulheres à ordem social patriarcal. A garantia de sobrevivência e de 
manutenção da família tem na obediência dos filhos e na submissão e 
dependência das mulheres, a metodologia operativa da dominação patriarcal, 
terreno fértil para a ocorrência de abusos. (DOSSIÊ. 2005, p. 18) 

 

Este segredo contribui e fortalece o problema da subnotificação de casos desta natureza, 

mascarando a abrangência deste problema e dificultando a implementação de medidas 

protetivas. Quando o abuso sexual não é denunciado, a vítima corre o risco de continuar 

vivenciando episódios de abuso, provocando consequências graves e que podem ser fatais, de 

ordem física ou psicológica, desde lesões leves até o óbito, doenças sexualmente transmissíveis, 

depressão, isolamento, tentativa de suicídio, estigmatização, sentimento de inferioridade, entre 

outros, que acompanham a vítima até a vida adulta. 

Para Santos e Ippolito (2011, p. 81), a fim de se evitar estas consequências negativas,  

[...] não se deve invalidar a revelação da criança ou adolescente sexualmente 
abusado. Lembre-se de que crianças e adolescentes raramente mentem sobre 
uma ocorrência de abuso sexual. Ainda que se reconheça a existência do 
fenômeno da “falsa memória”, existe também a chamada “memória 
encoberta”, que acontece quando a criança ou adolescente não tem a 
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consciência do que aconteceu. Nesse caso, deve-se criar um ambiente de apoio 
e realizar uma intervenção imediata para obter a confissão da vítima e a 
responsabilização do autor. 

 

E com isso, a vítima tenha a possibilidade de receber os cuidados necessários, físicos e 

psicológicos, para a manutenção de uma vida saudável e segura, como também criar 

instrumentos que possam dar oportunidade à família de uma reconstrução nas relações. 

A responsabilidade de denunciar o abuso sexual infantil é de toda sociedade e está 

preconizada no Art. 245 do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

Art. 245. Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de 
atenção à saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar 
à autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente. 

 

3.5 – A JUSTIÇA E OS CASOS DE ABUSO SEXUAL INTRAFAMILIAR 
 

Azevedo e Guerra (2015, p. 41) postulam uma teoria crítica acerca da violência, onde 

sugerem que a análise deve partir da diferenciação entre violência e agressão. Assim, “a 

primeira existe no domínio da cultura e a segunda no domínio da natureza. Isto significa 

reconhecer que toda violência é social, histórica e, portanto, capaz de ser controlada e 

erradicada caso haja vontade política para tal. ” 

Sobre o enquadramento jurídico da violência sexual intrafamiliar envolvendo crianças 

e adolescentes, precisamos inicialmente delimitar este subconjunto dentro do todo.  

Segundo artigo do Ministério dos Direitos Humanos (2017c), sempre que alguma 

criança ou adolescente sofre qualquer agressão física ou psicológica, de cunho sexual, se 

configura ao menos uma das situações a seguir: 

Pedofilia: Consta na Classificação Internacional de Doenças e Problemas 
Relacionados à Saúde (CID) e diz respeito aos transtornos de personalidade 
causados pela preferência sexual por crianças e adolescentes. O pedófilo não 
necessariamente pratica o ato de abusar sexualmente de meninos ou meninas. 
O Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) não preveem 
redução de pena ou da gravidade do delito se for comprovado que o abusador 
é pedófilo. 

Violência Sexual: A violência sexual praticada contra crianças e adolescentes 
é uma violação dos direitos sexuais porque abusa e/ou explora do corpo e da 
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sexualidade de garotas e garotos. Ela pode ocorrer de duas formas: abuso 
sexual e exploração sexual (turismo sexual, pornografia, tráfico e 
prostituição). 

Abuso sexual: Nem todo pedófilo é abusador, nem todo abusador é pedófilo. 
Abusador é quem comete a violência sexual, independentemente de qualquer 
transtorno de personalidade, se aproveitando da relação familiar (pais, 
padrastos, primos, etc.), de proximidade social (vizinhos, professores, 
religiosos etc.), ou da vantagem etária e econômica. 

Exploração sexual: É a forma de crime sexual contra crianças e adolescentes 
conseguido por meio de pagamento ou troca. A exploração sexual pode 
envolver, além do próprio agressor, o aliciador, intermediário que se beneficia 
comercialmente do abuso. A exploração sexual pode acontecer de quatro 
formas: em redes de prostituição, de tráfico de pessoas, pornografia e turismo 
sexual. 

 

Precisamos aqui abrir um parêntese no desenvolvimento do assunto sobre a violência 

sexual incestuosa para falar um pouco sobre os pedófilos. 

O fato do conceito de pedofilia estar contemplado na Classificação Internacional de 

Doenças (CID), tem municiado os advogados de defesa dos abusadores, quando estes são 

flagrados por terceiros em sua prática abusiva ou quando as evidências do ato infracional se 

mostram incontestáveis. 

Com esta manobra, o réu abusador pretende se beneficiar da redução da pena 

preconizada no Art. 26 de nosso Código Penal: 

Art. 26 – É isento de pena o agente que, por doença mental ou 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da 
ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito 
do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. ” 

Redução de Pena 

“Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de um a dois terços, se o 
agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por 
desenvolvimento mental incompleto ou retardado não era inteiramente 
capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo 
com este entendimento. (Código Penal Brasileiro) 

 

Na legislação penal vigente não existe a definição da conduta típica da pedofilia. Uma 

vez constatada a prática de pedofilia, será necessário lançar mão das descrições de crimes 

diversos, assemelhados à pedofilia, para enquadramento do acusado. Esta falta de tipificação 
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para a pedofilia representa mais um fator para a morosidade do curso processual criminal, 

contribuindo sobremaneira para a impunidade, desestimulando a denúncia desta violência e 

mostrando-se como mais um agente potencializador do silêncio das famílias, nos casos onde a 

vítima possui laços com o abusador. Sobre a impunidade percebida nos resultados de processos 

jurídicos falaremos mais adiante. 

Dentre os quatro cenários citados Ministério dos Direitos Humanos, vamos nos ater às 

características do incesto devido ao alinhamento com o propósito deste trabalho. 

Desenvolvendo uma definição para ocorrências desta natureza, Cohen e Gobbeti, (1998) 

conceituam que 

o incesto manifesta-se através do relacionamento sexual entre pessoas que são 
membros de uma mesma família (exceto os cônjuges), sendo que a "família" 
não é definida apenas pela consanguinidade ou mesmo afinidade, mas, 
principalmente, pela "função social de parentesco" exercida pelas pessoas 
dentro do grupo. (COHEN; GOBBETTI, 1998) 

 

Para efeito de caracterização de um crime, o dicionário jurídico conceitua que se trata 

da situação onde se configura uma 

[...] ação ou omissão ajustada a um modelo legal de conduta proibida 
(tipicidade), contrária ao direito (antijurídica) e sujeita a um juízo de 
reprovação social incidente sobre o fato e seu autor, desde que existam 
imputabilidade, consciência potencial da ilicitude e exigibilidade e 
possibilidade de agir conforme o direito. (NUCCI. 2014, p. 120) 

 

Desta forma, necessitamos identificar os atores desta ocorrência. Neste sentido, 

basearemos nosso estudo no trabalho desenvolvido pelo CRAMI/Campinas devido ao seu 

reconhecimento pelos órgãos internacionais de defesa da criança e do adolescente, sua 

abrangência no contexto nacional e sua experiência e documentação no acompanhamento dos 

processos desta natureza. 

De antemão, há que se registrar a dificuldade em se tipificar este tipo de crime e a 

consequente materialidade delitiva, pois o CRAMI registra que a maioria dos casos ali 

atendidos se trata de atentado violento ao pudor, sem marcas físicas comprovadas e sem 

testemunhas, haja vista que este tipo de violência se dá sob a proteção do muro do silêncio. 

(CRAMI. 2009, p. 37). 
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A Secretaria de Direitos da Cidadania, órgão ligado ao Ministério da Justiça, elaborou 

um interessante quadro comparativo entre as penas para violências praticadas pelos pais ou por 

terceiros. 

Quadro 1 – Legislação relativa à exploração, ao abuso sexual e aos maus tratos de crianças e 
adolescentes. 

QUANDO O AGRESSOR NÃO INTEGRA A ORGANIZAÇÃO FAMILIAR 

Tipo Penal Legislação Pena 

Estupro 
Código Penal (CP) - art. 213, Lei 

8.072/90, art. 9° 
Reclusão de 10 a 14 anos 

Atentado violento ao pudor CP- Art. 214, Lei 8.072/90, art. 9° Reclusão de 10 a 14 anos 

Posse sexual mediante fraude CP- Art. 215, § único Reclusão de 2 a 6 anos 

Sedução CP- Art. 217 Reclusão de 2 a 4 anos 

Corrupção de menores CP- Art. 218 Reclusão de 2 a 4 anos 

Rapto consensual CP- Art. 220 Detenção de 1 a 3 anos 

Formas qualificadas aplicadas aos 
artigos 213 e 214 

CP- Art. 223, § único 
Reclusão de 8 a 12 anos (resultando 
lesão corporal grave) e 12 a 25 anos 
resultando morte) 

Presunção de violência CP- Art. 224, “a” 
Presume-se a violência quando a 
vítima é menor de 14 anos 

Atentado ao pudor mediante fraude CP- Art. 216, § único Reclusão de 2 a 4 anos 

QUANDO O AGRESSOR É PARTE INTEGRANTE DA FAMÍLIA 

Tipo Penal Legislação Pena 

Maus-tratos, opressão ou abuso 
sexual 

ECA, art. 130 
Afastamento do agressor da 
moradia comum 

Fonte: Ministério da Justiça. Secretaria de Direitos da Cidadania. 

 

Assim, passamos a registrar os traços de uma família incestogênica: 

 

3.6 – ANÁLISE DO PERFIL DA FAMÍLIA INCESTOGÊNICA 
 

Estas famílias são vistas como estruturas fechadas em que seus componentes têm pouco 

contato social, principalmente a vítima. A obediência à autoridade masculina é incontestável, 

tem um padrão de relacionamento que não deixa clara as regras de convivência e a comunicação 
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não é aberta, o que facilita a confusão da vítima e, consequentemente, o complô do silêncio. 

(CRAMI. 2009, p. 19) 

Aqui, segundo o CRAMI, surge a figura do silêncio como um “complô” dos demais 

membros da família incestogênica. Este clima de “complô” deriva de diversos cenários no 

âmbito familiar, oriundos das diversas naturezas psicológicas de seus membros, de acordo com 

a forma que cada indivíduo recebe, processa e encara esta realidade e a ela está intimamente 

ligado e às suas experiências e vivências particulares. (FURNISS. 1993, p. 51) 

Conforme comentário de Andrade (2015), 

A família que aceita e permite a autonomia e a diferenciação de seus 
membros está mais apta a desenvolver-se satisfatoriamente; ao passo 
que a família que nega este movimento mantém seus membros 
aglutinados em uma disposição à possessão de uns sobre os outros e, 
com isso, não cumpre seu papel cultural e adoece como organismo 
social. 

 

Para Saffioti (1992, p. 21),  

Laços de consanguinidade não asseguram o amor. Há momentos em que 
outros sentimentos o esmagam no seio da família. Mais uma vez, não se 
podem imputar responsabilidades a fatores de natureza individual, por 
enquanto a sociedade fornece o caldo de cultura propício para o 
desenvolvimento do desamor 

 

Para Magalhães, devemos pensar o incesto (pai-filha) numa situação triangular, estando 

a mãe presente ou ausente, participando direta ou indiretamente, consciente ou 

inconscientemente da formação de um ambiente incestuoso. Ainda sob análise de Magalhães, 

o pai confunde a tentativa de agradar a filha, lendo esta tentativa através de um viés sexual. 

Aporta neste momento a cumplicidade da mãe, frente a possibilidade de um ambiente hostil. 

Neste cenário, acaba a mãe por favorecer a filha a se enquadrar no papel de esposa e amante, 

libertando-se destas funções. Como consequência, o silêncio mantém a família como uma 

instituição intocável. (MAGALHÃES. 2005, p. 45) 

Furniss (1993, p. 37) afirma que “O abuso sexual pode levar a criança a um papel de 

pseudoparceira que ela pode querer manter, mesmo ao custo de confusão e perturbação 

emocional. O forte apego das vítimas em relação à pessoa que abusa é, em alguns casos, um 
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reflexo do fato de que a atenção abusiva que a criança obtém é a atenção e o cuidado parental 

mais importante, ou inclusive o único, que recebe. ” 

Furniss (1993, p. 29-37) ainda pontua duas características psicológicas do 

relacionamento incestuoso, interdependentes, importantíssimas para o entendimento da teia de 

domínio e poder, que justapostas configuram o ambiente necessário para a manutenção do 

silêncio da vítima e a perpetuação da violência, a saber: 

Síndrome de Segredo: o abuso não é nomeado como tal e acontece como se 
não tivesse acontecido. A criança não é autorizada a nomear a experiência e, 
comumente, mediante ameaças, é impedida de falar sobre ela. 

Síndrome de Adição: O abuso sexual da criança como síndrome de adição 
para a pessoa que abusa é complementar ao abuso sexual como síndrome de 
segredo para a criança, a pessoa que abusa e a família. Embora haja diferenças 
específicas em relação a outras formas de adição, as semelhanças são 
impressionantes. 

1) As pessoas que abusam sexualmente de crianças sabem que o abuso é 
errado e que constitui crime. 

2) A pessoa que abusa sexualmente sabe que o abuso é prejudicial à criança. 
Apesar disso, o abuso acontece. 

3) O abuso sexual, como outras adições, não cria primariamente uma 
experiência prazerosa, mas serve para o alívio de tensão. 

4) O processo é conduzido pela compulsão à repetição. 

5) Os sentimentos de culpa e o conhecimento de estar prejudicando a criança 
podem levar a tentativas de parar o abuso. 

6) O aspecto sexual egossintônico8 do abuso sexual dá à pessoa que abusa a 
"excitação" que constitui o elemento aditivo central. 

7) A gratificação sexual do ato sexual ajuda a evitação da realidade e apoia 
uma baixa tolerância à frustração, mecanismos frágeis de manejo e funções de 
ego frágeis. 

 

Os aspectos da síndrome de segredo e de adição, em conjunto, constituem mecanismos 

de evitação da realidade para quem pratica esta violência, levando consigo, coercitivamente, a 

                                                           
8A egossintonia é explicada pela psicanálise como a falsa adaptação do ego às ações e sintomas, não sendo os desvios percebidos pelo sujeito. 
Ocorre principalmente nas perversões e psicopatias. Esse termo indica que existe concordância entre o ego e o sintoma, ou seja, não ocorre a 
percepção do sujeito de que as suas palavras, e principalmente os seus atos estão afetando o seu relacionamento com o mundo exterior, porque 
para ele não parece haver nenhum problema. 
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criança vítima do abuso, que a coloca em uma condição de grande dificuldade em romper o 

segredo e encerrar com os episódios de abuso. 

Foi identificado por Magalhães (2005, p. 53) que nas famílias incestuosas, os códigos 

comportamentais são frouxos e não está claro o limite entre afetividade e sexualidade. Em 

famílias cujos papéis estão claramente codificados não seria possível confundir um gesto de pai 

com um gesto de homem. 

Segundo Cohen (1992), algumas condições concorrem para viabilizar a violação do tabu 

do incesto, sendo estas: existência de algum grau de incompatibilidade sexual entre os pais; 

aceitação tácita da mãe coparticipante, tornando-a cúmplice da violência praticada; 

impossibilidade do pai de procurar satisfação sexual fora do núcleo familiar, tentando manter a 

aparência externa de patriarca estável e competente; instauração da filha como figura feminina 

central da família, o que se traduz em uma variante patológica da família polígama. 

 

3.7 – ANÁLISE DO PERFIL DO PAI-AGRESSOR 
 

A experiência do CRAMI aporta significativa contribuição neste exame. Para este 

órgão, o agressor geralmente é homem, pai, padrasto, parente ou pessoa que tem proximidade 

ou afeição para com a vítima e é de sua confiança. 

Na análise do perfil do agressor, Furniss (1993, p. 52) observa traços recorrentes. Para 

o autor,  

[...] os pais, nas famílias em que o abuso sexual se prolonga por muitos anos, 
frequentemente parecem ser emocionalmente imaturos e profundamente 
dependentes de suas esposas para cuidado emocional. Juntamente com a 
imaturidade emocional, os pais geralmente fazem exigências sexuais normais 
ou excessivamente adultas, ou pelo menos as parceiras percebem como se 
fosse assim. 

 

Na análise de Magalhães (2005, p. 57), fica evidente que a maioria dos agressores não 

aceitam sua culpabilidade, buscando justificar suas ações alegando um direito seu sobre a 

família. Na visão do agressor, a passividade da vítima e a cumplicidade da mãe e demais 

integrantes da família servem de argumento irrefutável de sua defesa. 
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Segundo Azambuja (2006, p. 130), 

A literatura refere que a maioria dos pais abusadores que têm relações 
incestuosas com suas filhas são pessoas introvertidas, que tendem a viver 
isolados e muito mais voltados para a família. As mães, por sua vez, 
normalmente desempenham um importante papel facilitador da ocorrência do 
incesto entre o pai e a filha. Frequentemente, as mães, dependentes, estão 
ansiosas para manter o marido ou companheiro, devido às suas próprias 
necessidades e ao apoio financeiro que recebem do varão, vendo na filha uma 
maneira de proporcionar uma atração sexual ao marido que ela própria não 
tem condições de oferecer. Esta ocorrência é mais observada nos casos em que 
a mulher é frígida, rejeitada sexualmente ou possui comportamento 
promíscuo. 

 

3.8 – ANÁLISE DO PERFIL DA CRIANÇA OU ADOLESCENTE VÍTIMA 
 

Azevedo e Guerra (2015, p. 217) classifica a vítima do incesto segundo o grau de evolução 
mental e psicossocial verificado, desta forma: se a vítima for criança, a agressão deverá ser 
considerada violenta, mesmo que não haja violência física, considerando que o ato incestuoso 
quase sempre é aceito pela criança por temor; a vítima sendo adolescente geralmente é 
acusada de ter se utilizado de artifícios de sedução para com o adulto. Neste caso a violência é 
aceita ou por terror ou com conflitos, de acordo com a estrutura de personalidade da vítima; 
no caso de a vítima ser adulta, entende-se que exista uma patologia mental associada ou um 
distúrbio de personalidade. Em caso negativo, resta considerar tratar-se de uma opção sexual 
que deve ser respeitada, apesar da natural impossibilidade de aceitação consciente deste tipo 
de relação. 

Para o CRAMI (2009, p. 20), 

a grande maioria das vítimas deste tipo de violência é formada por meninas 
[...].Quando o abuso sexual começa muito cedo a criança pode entender que 
aquilo que está acontecendo é uma forma de carinho, às vezes a única forma 
de contato sem agressões físicas que ela pode experimentar vindas daquele 
homem. [...] mesmo que ela não goste, pode não oferecer resistência por medo 
ou por estar seduzida pelo agressor. 
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3.9 – O SILÊNCIO DA SOCIEDADE 
 

Em que pese todo o esforço dos legisladores em redigir leis de proteção à criança e 

adolescente, a criação de organismos e estruturas de apoio às crianças e adolescentes vítimas 

de maus tratos, a manutenção de programas de conscientização das comunidades, os resultados 

práticos ainda não são percebidos pelo seu público alvo. 

Segundo Dias (2006), são vários os obstáculos que dificultam a aplicação das leis aos 

infratores de crimes sexuais, sobretudo nos casos incestuosos: 

Denunciado o fato, a Justiça acaba sendo conivente com o infrator, pois 
sempre procura culpabilizar a vítima, e o altíssimo índice de absolvições gera 
a consciência da impunidade. 

O juiz quer testemunhas para ter certeza da existência de crime que acontece 
entre quatro paredes e busca provas materiais quando nem sempre os vestígios 
são físicos. Não dá valor aos laudos sociais e psicológicos que, de forma 
eloquente, mostram que os danos psíquicos são a mais evidente prova da 
prática do crime. E, de uma maneira surpreendente, a absolvição por falta de 
provas é o resultado na imensa maioria dos processos. 

Há uma enorme dificuldade de emprestar credibilidade à palavra da vítima. 
Quando são crianças, costuma-se pensar que elas usam da imaginação ou que 
foram induzidas a mentir. Quando são adolescentes, acredita-se que elas 
provocaram o abusador, seduziram-no, insinuaram-se a ele, justificando, 
assim, a prática do delito. A vítima é inquirida se sentiu prazer, como se esse 
fato tivesse alguma relevância para a configuração do delito. Com isso, a 
responsabilidade pelo crime passa a ser atribuída a ela, e não ao réu. 

No atual processo penal, a vítima é ouvida mais de uma vez e, em cada 
depoimento, revive os fatos, sofrendo nova violência. É revitimizada cada vez 
que precisa relatar perante estranhos o que aconteceu. É ouvida por pessoas 
não capacitadas para este tipo de escuta. No fim, cansada de repetir a mesma 
história, de ser sempre perguntada sobre o que quer esquecer, acaba caindo 
em contradições, o que geralmente enseja um juízo de absolvição por ausência 
de prova. 

Por outro lado, a precarização das condições de trabalho e a falta de preparo de alguns 

profissionais da rede sócio-assistencial evidenciam a forma como os governantes tratam deste 

problema. O Relatório Final da CPI contra exploração sexual de crianças e adolescentes nos 

revela que: 

Um dos grandes problemas detectados pela CPI no combate à exploração 
sexual de crianças e adolescentes é a impunidade e o desinteresse por parte de 
autoridades. Para citar um caso concreto, o Jornal O Dia de 20/05/2014 traz 
uma reportagem dando ciência de que, no Rio de Janeiro, “uma menina de 8 
anos, que teria sido vítima de abuso sexual pelo próprio pai, precisou esperar 
cinco horas para relatar a ocorrência na delegacia. Mesmo acompanhada por 
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conselheiros tutelares, ela acabou obrigada a acompanhar o registro de outros 
flagrantes de violência. ” Esse tipo de descaso é inadmissível e viola as normas 
constitucionais e legais de proteção à infância e à juventude. 

Faltam delegacias especializadas no atendimento de crianças e adolescentes 
vítimas de violência e, em geral, as delegacias existentes para atender aos 
jovens tem uma preocupação primordial com o infrator, deixando de lado a 
vítima. 

[...] 

A sociedade, por sua vez, também faz vistas grossas, em muitos casos, e 
considera normal esse tipo de exploração sexual de menores, como se fosse 
uma questão meramente cultural. (BRASIL, 2014) 
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4 – DEPOIMENTOS: ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO 
 

Devido a necessidade de aprofundamento na contextualização desta pesquisa a fim de 

proporcionar um melhor entendimento deste fenômeno, a vasta bibliografia trabalhada e na 

busca de validar e ilustrar os diversos conceitos e cenários tangenciados por este tema 

intrincado, entrevistamos indivíduos adultos que enfrentaram este tipo de violência na infância, 

cujas histórias se mostram adequadas ao contexto deste recorte. 

Segundo Berliner e Conte (apud AZEVEDO e GUERRA. 2015, p. 193), “crianças que 

foram vitimizadas são informantes críticos, que podem fornecer informação sobre o processo 

de vitimização”. 

Azevedo e Guerra (2015, p. 192) nos apresenta sua análise do cenário das revisões 

críticas sobre a questão das consequências psicológicas do abuso / vitimização sexual 

doméstica, onde observa sua abrangência “a longo prazo” tendo no sujeito adulto seu lugar de 

pesquisa. Finkelhor (1984, p. 198) identificou nas pesquisas desenvolvidas nesta faixa etária 

uma tendência adultocêntrica, observando que “o impacto de um evento na própria infância é 

tratado como menos importante. Afinal, a infância é apenas um estágio do qual todo mundo 

cresce.” 

A análise a seguir buscou a escuta de adultos sobre as circunstâncias do abuso sexual 

sofrido enquanto crianças, e sobre as questões do segredo e da revelação. Este recorte permitiu 

colher testemunhos ricos de interpretações que foram amadurecendo junto com as vítimas e que 

escapam do estereótipo alertado por Finkelhor. 

As pesquisas a respeito da vitimização da criança abusada sexualmente e suas 

consequências em sua vida adulta tem encontrado recorrentes abordagens no campo da 

psicologia e psicoterapia. Entretanto, a pesquisa sobre a questão do silêncio da sociedade e da 

família incestuosa empreende o desenvolvimento do viés de Ciência Social sobre esta forma de 

violência, proporcionando refletir sobre a instrumentalidade da legislação e do aparato público 

de proteção da criança e adolescente, as políticas de proteção e como seus reflexos são sentidos 

pelas vítimas atendidas pela Rede. 



67 

 

Não obstante as motivações citadas, entendemos que esta iniciativa alcança 

principalmente dar voz a estas crianças, hoje adultas, que não puderam falar, que não puderam 

pedir socorro, que não souberam contar. A ideia nesta etapa é ceder o espaço para que estas 

pessoas contem suas histórias, da forma como elas viram e como elas sentiram. Vamos buscar 

enxergar nestes depoimentos a realidade através dos olhos daquelas vítimas. 

Longe de tecer ou fomentar qualquer mínimo juízo de valor sobre os atores ou 

circunstâncias apresentadas nas análises dos depoimentos deste estudo, serve este capítulo para 

convidar o leitor a confrontar toda a panaceia legal criada em torno do ordenamento jurídico 

destes casos, as políticas sociais envolvidas e as ações tomadas pelos profissionais da rede de 

assistência, considerando sobretudo a perspectiva da vítima, buscando com isso lançar luz a 

necessidade constante de promover a humanização do atendimento, e estimular a sensibilidade 

inerente e necessária ao desempenho da função de Assistente Social. 

Para identificar os possíveis depoentes, inicialmente divulgamos esta necessidade em 

nosso círculo de conhecimento pessoal, passando em um segundo momento para os contatos na 

universidade, ampliando posteriormente para o campo onde realizei estágio e, por extremo, 

realizamos contato com grupos de apoio às vítimas de incesto9. Formalizamos um termo de 

consentimento10 onde buscamos fornecer a(o) depoente o anonimato justo e necessário frente a 

natureza delicada do assunto abordado, tolhendo sua identificação tanto quanto possível, porém 

mantendo a rastreabilidade para fins acadêmicos. Destas iniciativas logramos êxito em quatro 

depoimentos que passaremos agora a escrutinar. 

Durante a transcrição destes depoimentos, algumas vezes utilizamos a notação [entre 

colchetes] para destacar um fragmento de texto que não foi falado pelo depoente, mas que foi 

ali inserido para um melhor entendimento do contexto, para atribuir fluidez a narrativa ou para 

demarcar algum questionamento feito por mim durante o depoimento, mantendo o cuidado de 

não promover qualquer mudança na argumentação original. 

  

                                                           
9Sobreviventes de Incestos Anônimos: Se apresenta como um “Programa de Recuperação de Doze Passos para homens e mulheres 
maiores de 18 anos que foram abusados sexualmente na infância.”, vinculada a órgãos internacionais e com filiais nas principais cidades do 
Brasil em mais de quinze anos de atuação. (http://www.siabr.org/) 
10Ver apêndice 7.2 – Termo de Consentimento. 
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4.1 – DEPOIMENTO 1: “EU ERA ESCOLHIDA PARA DORMIR COM ELE” 
 

Nome: T.N.F. 

Idade: 42 anos. 

Profissão: Advogada. 

Constituição familiar: Pais separados. Três irmãos do primeiro casamento do pai e dois 
irmãos do segundo casamento do pai. 

Agressor: Genitor 

 

“Minha família é toda portuguesa. Na minha família, os homens sempre foram muito 

protegidos. Parte de pai e mãe são primos, inclusive. Porque na família portuguesa isso é muito 

comum. 

Então... eu era uma menina. Eu lembro de dormir com meu pai. Eu era escolhida para 

dormir com ele. 

Meus pais se separaram e eu tinha 5 anos de idade. Minha mãe morava no Rio e meu 

pai em São Paulo. Eu passava férias, finais de semana e feriados com ele. Eu era escolhida para 

dormir com ele. 

Eu tenho três irmãos do primeiro casamento da minha mãe e, depois que eles se 

separaram, ele casou de novo e tive mais dois irmãos do segundo casamento. 

Então, eu era escolhida para dormir com ele desde a separação com minha mãe, quando 

eu tinha cinco anos. Eu era a mais parecida com a minha mãe e ele dizia que eu tinha o cheiro 

da minha mãe. Então eu estava substituindo alguém. Eu era amada. Eu era uma menina amada 

neste sentido. Eu não era maltratada. Eu não era forçada e penetração também nunca aconteceu, 

pelo menos que eu me lembre. Eu posso ter apagado também, se foi uma coisa que me deixou 

muito traumatizada. Eu não me lembro mesmo. 

Eu lembro de ter sido acariciada. Eu lembro dele dizer que me ama. Eu lembro dele 

dizer que eu sou muito especial, que eu estava ali porque o amor que ele tinha por mim era 

muito diferente. Então... esse abuso pra mim durou anos. Todas as férias. Todos os feriados. 
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Aí, na minha fase quando eu deixei de ser inocente, é que eu comecei a perceber que 

aquilo era proibido. Foi um choque muito grande, psicologicamente. Foi aí que eu dei uma 

pirada. Porque até então não. Eu era tratada com amor e carinho pela figura paterna. Eu era a 

mais nova dos meus irmãos e eles não percebiam nada. 

Em determinado ponto da vida, que eu não me lembro quando foi, que eu parei de dormir 

com ele, mas aí aconteciam coisas, por exemplo, quando fui morar em São Paulo, fui morar 

com os pais dele, não com ele. Eu tinha 18 anos. Eu estava no banheiro tomando banho. Ele 

entrou e começou a conversar comigo. Depois pegou minha toalha. Eu vi que ele estava se 

masturbando e, como todas as vezes que eu me lembro, eu fiquei paralisada. Não conseguia me 

mexer. No meu cérebro ficava: “tem alguma coisa errada acontecendo aqui, mas eu não sei o 

que é”. Aí ele acabava, deixava minha toalha suja e ia embora. Saiu do banheiro. Daí uns meses 

eu falei pra ele: “vou casar com meu namorado”. Aí acabou esta fase. 

Eu não percebia no meu corpo que aquilo era proibido não. Eu paralisava. Eu não me 

mexia. Ele me tocava, me acariciava em todas as partes, mas eu fingia que estava dormindo. Eu 

ficava paralisada desta maneira: eu fingia que estava dormindo e que não estava acontecendo 

nada. Depois ele levantava, aí era a parte mais difícil, porque eu amava ele. E, por exemplo, 

quando a gente ia encontrar com os primos, os irmãos, a família, ele ficava distante, porque aí 

ele não era aquela pessoa. Ele era meu pai. Ele tinha muitas namoradas e cada vez que ele 

apresentava uma namorada pra mim, aquilo era uma traição. Isso foi muito doloroso para mim 

na vida adulta, ser tão trocada. Ter alguém dentro de um quarto me amando e, dali pra fora, não 

ser só proibido, mas ter que lidar com outras mulheres, minhas rivais. Isso pra minha vida adulta 

foi muito ruim, para me relacionar com homens, enfim, com mulheres também, até um 

determinado momento, mas depois eu disse: “Não! Elas não têm nada a ver com isso”. Mas eu 

acho que no meu caso eu não queria que aquilo fosse exposto, porque eu o amava, então eu o 

protegia. 

Eu falei com minha mãe sobre isso, quando eu já era casada e estava grávida. Eu tinha 

uns 23~24 anos. Quando veio a gravidez da minha filha, eu tive que revirar este assunto todo. 

Quando eu soube que era menina então, foi louco. 

Eu fui falar com minha mãe e minha mãe falou: “Que estranho... seu pai não é muito 

certinho não... mas se ele fez isso, eu não imaginava que seria com você. Pensei que seria com 

sua irmã”. E eu falei: “É só isso que você tem pra me dizer?” E ela disse: “Só.” 



70 

 

As minhas irmãs, eu perguntei se ele fazia com elas, e elas falaram que nunca, ele nunca 

tinha feito aquilo, [Elas me perguntaram] se era verdade mesmo ou se eu tinha imaginado aquilo 

enquanto criança. 

A minha avó paterna tinha um irmão que abusava das filhas e das netas. Eram vilas 

muito pequenas onde eles moravam [em Portugal], então a família acabava se relacionando 

desta maneira, tanto que meus pais são primos e meu irmão se casou com uma prima. Alguma 

coisa assim, pra manter a linhagem. 

Quando eu fiquei adulta, uma vez eu conversei com ele. Depois de mãe, eu quis saber 

dele: “Por que você me escolheu?” ... eu não conseguia falar nem para o quê [tinha me 

escolhido], aí ele falava: “Porque eu te amo, de uma maneira que eu nunca amei ninguém, 

nenhuma outra mulher, nenhum outro filho.” E eu falava: “mas você tem consciência de que 

isso me prejudicou muito. Que isso me dói?”. E ele respondeu: “Isso me dói também, porque 

se eu pudesse escolher, eu teria me casado com você”. 

Quando me abri com minha madrasta, já adulta, ela falou assim: “Eu acredito em você, 

porque por duas vezes na sua infância eu vi seu pai fazer uma coisa com você que eu não gostei, 

mas é aquilo... a gente não quer acreditar.” Isso foi muito bom pra mim, porque alguém está do 

meu lado. 

A minha madrasta confrontou meu pai e ele negou. Disse que eu era louca. Aí ela disse 

que ele havia negado. E eu fui falar com ele. Peguei ele pelo braço, subi as escadas com ele, 

sentei ele na cama e falei assim: “Vamos fazer o seguinte: vamos ser honestos um com o outro. 

Eu sei o que você fez comigo, agora é o seguinte, se você olhar nos meus olhos e disser que 

nunca me tocou, você, por favor, procura um médico pra mim agora e me interna, por que eu 

sou, no mínimo, muito doente”. Ele confirmou o que tinha feito e disse que não fala porque não 

consegue e, mais tarde, ele admitiu para minha madrasta. 

Quase um ano depois, minha madrasta me contou que meu pai caiu no chão, num choro 

frenético, pedindo perdão. E ela falou: “Você está pedindo perdão pelo que fez com sua filha?” 

E ele disse que sim. 

Minha madrasta perguntou para a filha se ele fez alguma coisa com ela neste sentido, e 

ela disse que não, que ele nunca a tocou. 
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Quando tinha alguma reunião de família na minha infância, tudo normal acontecendo lá 

fora e eu com a minha cabeça pensando em tudo aquilo que tinha acontecido. Eu tenho pra mim 

que as pessoas mais ou menos desconfiavam, porque não é possível, né?!? Se minha madrasta 

desconfiou, eu tenho pra mim que algumas pessoas da minha família desconfiavam também. 

Meu pai tinha um comportamento sexual muito liberal, então nunca ninguém falou nada para 

manter a família, pela condição financeira e também senti muita rivalidade de fêmea para 

fêmea. A minha avó paterna e minha mãe tinham ciúmes de mim. Quando elas podiam, elas 

menosprezavam meu corpo, meu cabelo, como se eu tivesse seduzido aquele homem. Com 

cinco anos eu nem sabia o que era sexualidade. A partir dos sete anos eu passei a ter alguma 

noção. Então eu sofri o abuso do meu pai, o desrespeito das pessoas e uma coisa de ser mulher 

e de estar no lugar errado. Eu era uma ameaça. 

Ele falou para a minha madrasta que foi o responsável pela minha educação sexual “Vou 

ensinar, porque, pelo menos, eu que amo, vou ensinar direito”. 

Minha mãe, quando casada com meu pai, foi vítima de violência doméstica. Acho que 

minha mãe silenciou para manter o sistema de aceitação. Minha madrasta, quando desconfiou 

que ele abusava de mim, se calou por medo de perder aquele homem. 

Eu acredito que se eu tivesse contado para um adulto de confiança, e fosse acreditada, 

eu sofreria no primeiro instante a ruptura de alguém que eu amava, mas quando há uma ligação 

física com alguém, errada desta maneira, existe um tipo de afeto, por pior que seja, mas seria 

uma ruptura para o bem, com acompanhamento, porque seriam dois traumas: o do abuso e o da 

ruptura. Mas, para mim, eu gostaria que tivesse acontecido isso. Que algum braço muito 

amoroso tivesse me acolhido e me falado: “Isso não é legal. Não é pra você. As coisas não 

acontecem dessa maneira”, para eu ter a chance de construir laços e vínculos saudáveis. 

Eu me sentia muito culpada. Eu pensava que eu estava traindo minha mãe. Eu tive muita 

sorte de ter falado com minha madrasta e ela ter acreditado em mim. Ela foi a única que 

acreditou em mim. Ela é minha amiga. Eu não sou amiga da minha mãe. Não tenho intimidade 

com minha mãe. 

O pai do meu pai, quando faleceu, ele tinha cinco famílias distintas e convivia com todos 

os filhos. Esse caso de abuso incestuoso na minha família é muito antigo. Algumas mulheres 

conseguiram falar. Uma das minhas primas, que era abusada pelo meu avô, conseguiu falar e, 

depois que ela falou, nada aconteceu. Ela ficou como “a ruim” da família. Aquela que tentou 
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destruir a família, assim como eu. Os meus irmãos também se afastaram de mim. Foi muito 

sutil, mas eu senti. Isso mexe muito com a autoestima da gente, como se pra ser amada tem que 

ser escondido, tenha que ser amante. Eu não mereço ter um amor só pra mim. Eu precisei de 

muito acompanhamento. 42 anos.” 
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4.2 – DEPOIMENTO 2: “NÃO CONTE NADA A SEU PAI, SENÃO ELE MATA SEU TIO” 
 

Nome: J. C. S. M. 

Idade: 48 anos. 

Profissão: Comerciante. 

Constituição familiar: Pai, mãe e sete irmãos. 

Agressor: Tio materno. 

 

“Desde muito pequena me lembro, o meu tio, irmão da minha mãe, morava na casa ao 

lado da nossa, em um bairro pequeno de interior. Este tio já era casado e tinha três filhos. Um 

menino e duas meninas. 

A relação entre as famílias sempre foi muito próxima por ele ser irmão da minha mãe. 

Ele sempre frequentou a nossa casa. Tenho lembranças de meu pai sair pra trabalhar e passar 

muitos dias fora. E, enquanto meus irmãos estavam na escola e minha mãe fora de casa, esse 

tio entrava em nossa casa e começava todo o horror, que era tentar fugir dele enquanto ele 

tentava tocar nossos corpos, beijar nossa boca e tentar nos penetrar. 

Tenho inúmeras lembranças de todas as vezes que ele me tocou, me agarrou e esfregou 

seu corpo em mim. Sempre senti muito nojo dele, e muito medo também. 

Me lembro de um período em que minha irmã, um ano mais velha que eu, por alguma 

razão familiar que não conheço, precisou morar na casa dele um tempo. Quando adulta, ela me 

contou que todas as vezes que minha tia saía, ele a estuprava. 

Como morávamos muito perto, me lembro de ter entrado na casa deles e ter encontrado 

ele deitado em cima da minha prima, filha mais velha dele, os dois sem roupas, e ela implorando 

para ele parar. Saí correndo, morrendo de medo e de pena da minha prima. Por outras vezes, o 

vi tocar em partes íntimas de minha prima mais nova, filha dele. 

Uma vez, tentei contar pra minha mãe o que o irmão dela fazia com a gente quando ela 

não estava em casa, e a resposta dela foi: “Não conte nada ao seu pai, senão ele mata seu tio.” 

Mais nada foi feito e ele continuou desrespeitando a gente. 
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Minha mãe veio de uma família de sete irmãos. O meu avô faleceu quando minha mãe 

tinha sete anos e esse tio é o mais velho dos irmãos. Ele acabou assumindo o papel de “chefe 

da família”. Minha mãe demonstrava um certo respeito ou medo dele. Segundo as histórias que 

meus familiares contam, quando ele “fugiu” com minha tia ela tinha 12 anos. Quando minha 

irmã caçula nasceu, eu já tinha dez anos. Uma certeza eu tinha: nunca vou deixar minha irmã 

perto dele. E sempre a protegi. 

Esses abusos continuaram por toda nossa infância e adolescência. Eu não podia contar 

a ninguém. Minha mãe tinha proibido. Ele abusava de mim, da minha irmã mais velha, das 

próprias filhas e minha mãe sabia... e a esposa dele também, mas nada foi feito. 

Ele também era alcoólatra e por diversas vezes chegava em casa bêbado e agredia minha 

tia e meus primos. Eu só ouvia a gritaria lá de casa. 

Um dia, depois de todos crescidos, minha prima, filha mais velha dele, chegou em casa 

e o encontrou abusando sexualmente de um menino deficiente mental e ela chamou a polícia e 

o denunciou do abuso do menino. Mas, ainda antes que a polícia chegasse, ela se arrependeu e 

escondeu o pai da polícia. 

Este homem foi morar fora da cidade por causa dos boatos. Ficou fora por um tempo, 

depois nada mais foi falado sobre o assunto. A família dele continua hoje em torno dele. Esposa, 

filhas e netos. Minha mãe diz que isso nunca aconteceu, que ama o irmão, pois é o próprio 

sangue dela. 

Tenho muita mágoa da minha mãe, pois ela nunca me defendeu e nem hoje ela entende 

a minha dor. 

Hoje, vejo ele passar na rua com uma bíblia na mão, indo para a Igreja, enquanto eu mal 

consigo dormir sem me cobrir dos pés à cabeça. Minha vontade é de chorar e gritar e contar pra 

todo mundo na rua o que ele fez com a gente e o que ele faz com criança, mas por alguma razão 

não consigo fazer. Sinto pavor quando o vejo perto de alguma criança. Nunca deixei meu filho 

aos cuidados de outra pessoa, por medo de que alguém fizesse o mesmo com ele. 

Hoje, minhas irmãs e eu conversamos a respeito desta dor e isto nos ajuda a superar.” 
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4.3 – DEPOIMENTO 3: “A GENTE NÃO ENXERGA, POR CAUSA DO TAL “AMOR”” 
 

Nome: A. P. 

Idade: 35 anos. 

Profissão: Diarista 

Constituição familiar: Mãe e seis filhos, sendo três meninos e três meninas. 

Agressores: Padrasto, chamado aqui de “F”, 28 anos, e sogro 

A entrevista foi feita com a genitora das crianças vítimas de abuso. 

 

“Eu vivi com este homem por nove anos. São nove anos, não são nove dias, não são 

nove minutos. É uma pessoa que eu gostava e tinha uma intimidade muito grande e quando eu 

falo dele é uma coisa muito difícil, porque... porque... volta tudo, as cenas, as coisas que eu não 

entendia, as coisas que eu não via, as coisas que eu não compreendia... gestos, olhares, porque 

eles cegam a gente de uma tal forma, eles envolvem a gente como uma teia de aranha. É... essa 

é a palavra. Nós somos a vítima. Eles fazem uma rede, eles são as aranhas, porém nós temos os 

filhos que nós geramos, né? E quando a gente está nesta rede que se chama “amor”, a gente 

esquece tudo. 

A gente só vê o que a gente quer ver. O que a gente não quer ver, a gente não enxerga, 

por causa do tal do “amor”. O erro todo não é o companheirismo, não é a convivência, não é os 

filhos, e nem os parentes... porque até os parentes têm culpa. Porque antes de fazer a ninhada, 

tem as mães, que também sãos as supostas aranhazinhas, né? Que se eu tenho um filho que é 

defeituoso, que tem um problema, eu já estaria cuidando deste problema e essa [a mãe do 

abusador] deixa pra lá. Aí a aranha cresce. Só que ao invés dela fazer algo na casa da mãe, ela 

vai fazer na casa de outra pessoa. Entendeu? Só que a mãe ao invés de falar, não fala [que o 

filho tem um problema], assim... Ele já “pegou” galinha. Ele já “fez” com cachorro. Ele já “fez” 

com irmão, tá entendendo? Nunca me alertaram sobre isso. Muitas mães, por causa do chamado 

“amor”, não renunciam, como eu fiz. Amar é uma coisa, mas amar um filho é algo totalmente 

divino. Eu amei meus filhos. Eu amei o homem, mas eu amei muito mais meus filhos. Eu amo 

muito mais meus filhos. Meus filhos são a tábua de apoio pra minha vida. E quando minha filha 

ou meu filho fala: “Mãe, X...” eu apoio eles em tudo. Primeiro eu tento entender, porque criança 

com uma faixa etária de cinco, sete anos, ela não mente. Ela aumenta. Então, a mãe tem que 
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ficar muito alerta sobre esta questão. A criança ela não mente, ela apenas alerta. Se alguém a 

tocou, ela vai dizer que tocou, porém não sabe dar detalhes” 

Quando aconteceu o fato, minha filha estava com doze para treze anos. Eu me lembro. 

Foi uma época difícil, porque eu estava numa época que o amor estava lá. O amor estava 

fluindo, porque nós íamos nos casar. Ia dar um passo maior como qualquer uma pessoa depois 

de nove anos de relacionamento, depois que já tinha tido um filho dele, então... assim... vamos 

dar um passo maior. Quem é que não quer? E ele foi me envolvendo nesta teia de aranha. Porém 

as teias de aranha dele, o fel que ele jogava era na madrugada. Como é que ele poderia agir na 

minha vida, porque eu era uma mulher ativa, uma mulher que trabalha. Porque quando tem 

muito filho, você tem muitos afazeres. É aí que eles entram. Porque você tem muita coisa. 

Quando chega a noite, você capota. Você não dorme, você empacota... e eles aí... quantas 

vezes... a gente bebia, tomava uma cervejinha, ele ia lá e colocava alguma coisa na minha bebida 

e aí eu dormia a noite toda. Não via nada, porém ele levantava às duas horas da manhã. Eu me 

lembro vagamente, dos passos. Eu tenho pavor daquela porta sanfonada. Minha filha tem pavor 

do barulho da porta, porque ela anunciava a chegada dele. É. 

Na minha casa, onde eu moro, eu pago aluguel, porém eu tenho uma casa que é minha, 

mas eu construí com ele, em cima da casa da minha mãe, e aquela casa tem o rastro dele, tem 

o cheiro dele, tem vestígio dele. A gente não gosta desta casa. Cada tijolo, cada cimento, cada 

levantada de areia tem ele, e eu não quero para os meus filhos, porque quando minha filha mais 

velha entra naquela casa, as lágrimas dela vêm. 

Ele abusou das três. 

A que mais sofreu foi a de sete anos. Por quê ela sofreu mais? Porque ela tem um atraso 

mental, e a doutora falou que minha filha esqueceu de muita coisa. Ela fazia acompanhamento, 

mas acabou. Agora ela vai na psiquiatra para começar um novo período [de tratamento] com a 

psiquiatra. 

Ele agia na madrugada. Como “na madrugada”? Ele fumava e dizia que estava fumando 

lá fora. Eu estava dormindo, porém, quando ele falava que estava fumando era mentira. Ele 

estava no quarto, tirando as partes íntimas dele... A minha filha de quinze anos, no começo, ela 

estava dormindo, não sabia nada. Primeiro ela pensava que era eu colocando a coberta nela, 

porque [ele] só passava a mão. Depois ela sentia respingos. 



77 

 

Ela pensava que estava chovendo porque tinha goteira perto da cama dela e, por último, 

alguma coisa mais forte passando nela, ela pensava que era o irmão dela pulando ela. Ela 

pensava várias coisas, porém a de quinze anos nunca gostou do padrasto. Nunca gostou dele. O 

pai dela mora no Rio. Somos separados e mulher separada tem uma fraqueza. É tachada: “não 

tem homem na casa”. Então, qualquer um passa por cima, está entendendo? Então ele fazia tudo 

isso pensado. Porque o “F” [padrasto] nunca fez isso sem não pensar, porque se ele não fosse 

de pensar, ele não seria réu confesso. Porque se ele não tivesse feito, ele nunca chegaria no 

depoimento dele, terrível, e falaria as coisas que nem eu também sabia. Eu ouvi [o depoimento]. 

Foi demais. 

Quando a gente ouve, frente a frente, é a pior coisa que tem, porque você denuncia, você 

chega ao ato de denunciar, como eu fiz, e você ouve da própria sogra, porque a mãe dele me 

falou “meu filho hoje está assim, ele está preso por causa de você. Hoje a gente não tem natal 

por causa de você. É você... É você...”. Eu não ligo, porque ele é réu confesso. Ela é mãe dele 

e ela tem culpa. Ela deveria estar lá presa com ele também. Ele tá preso, mas o monstro está 

fora, que é a mãe dele, porque amanhã ele vai ser solto, porque a nossa justiça é brasileira. Ele 

está lá ainda. Ele nem foi julgado, faz três anos. Ele já riscou [passou] por várias prisões, mas 

quem está sofrendo sou eu, que não recebo auxílio do governo e a outra moça que também tem 

filho dele. Essa outra mulher é surda e tem várias queixas de que ele batia nela, e ela é 

apaixonada por ele, porque ele envolve de uma tal forma. Ele é sedutor, tem boa aparência. Ele 

faz academia lá dentro, está musculoso. A cadeia dá chance dele estudar, se formar lá dentro. E 

eu? Eu não tenho chance nenhuma. 

Quando eu conheci o “F”, eu estava grávida de três meses. Aí você pode entender que 

tudo foi um plano dele desde o começo. Mulher grávida, com vários filhos, totalmente 

dependente de um homem, então dá pra fazer a minha teia. Quando a gente se conheceu ele 

perguntava tudo, quantos filhos eu tinha e eu, bobinha, respondia. Já frágil de outros 

relacionamentos imaturos, que são buracos, crateras que cavamos com as próprias mãos. 

O dia que elas me contaram tudo, eu não esperei nem meia hora, e nem dois segundos. 

O “F” estava trabalhando. O “F” ia receber uma bolada de quase oito mil reais. Eu estava numa 

casa em que não pagava aluguel, eu estava bem, eu ia reformar minha casa toda. Eu poderia me 

calar. Eu poderia pegar a “capa”, por quê é uma “capa” que elas usam. A capa do dinheiro, a 

capa do bem-estar, a capa da droga, a capa da bebida, a capa do salão de beleza, aí elas falam: 

“Ah!... vou fazer uma vista grossa”, e diz pra criança: “Cala a boca, menina. Você não sabe de 
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nada. Ele é um homem bom. Você é louca!”, porém, quando a gente ama nossos filhos, quando 

a gente quer enxergar alguma coisa, a gente olha na bolota preta dos olhos dos nossos filhos. 

Eu olhei dentro dos olhos da minha filha, parei e falei: “Senta. Conta tudo pra mamãe, não 

esconde nada da mamãe”. E a menina respondeu: “Mamãe, mas a senhora ama ele.” 

Aí ela começou a contar. Ela ainda estava com secreção dele no braço. 

“Mãe, várias vezes a gente dorme as três juntas para tentar se proteger. Quando ele vê 

as três juntas e a gente bota o armário na frente, ele já começa a ver alguma coisa, aí a gente 

dorme juntinhas.” Ele ameaçava dizendo que ia matar os avós delas [pais da mãe] 

A minha família amava ele [o padrasto]. Meu pai amava ele. Foram nove anos de 

convívio. Quando foi descoberto, foram todos pra minha casa, meus irmãos, meus pais, e ele 

ficou no quarto. Se minha mãe dissesse, meus irmãos tinham matado ele, mas nós preferimos 

denunciar. Não teve flagrante. Minha mãe falou pra deixar ele ir embora e nós iríamos para a 

delegacia fazer a denúncia. 

Chegando na delegacia, veio a pior parte de todas, que é ouvir o depoimento das três 

meninas. A pior coisa que tem, viu. Lá dentro tem a delegada, o escrivão e a assistente social. 

A assistente social é uma pessoa maravilhosa, deixou minhas filhas bem à vontade, porém a 

delegada assustou elas. Primeiro ato: entrou com uma arma. Segundo ato: Gritou “Tem que 

falar mesmo!”. Eu, como mãe, pedi para ela tratar bem minhas meninas, porque pra mim chegar 

aqui não foi fácil. Como minhas filhas vão ficar à vontade com este trambolho [arma] em cima 

da mesa? Podia ser um brinquedinho, ou trazer uma água. 

E ali começou o relato. Massacrante, demorado, exaustivo. Você fica o dia inteiro lá [na 

delegacia]. Nós chegamos nove horas da manhã. A primeira pessoa entrevistada fui eu, e tem 

que reconhecer o acusado. Tem aquele negócio de reconhecer a foto... e me perguntaram: “É 

este cidadão?” E a voz não saía. Até você confirmar eles não podem prosseguir. O amor ainda 

estava aqui. Aí eu olhei para as três, porque se eu olhasse para o escrivão eu não ia conseguir 

falar, eu nunca ia falar nada. Me perguntaram o que ele fez, e eu respondi que não sabia, porque 

não tinha visto nada, mas o que minhas filhas falassem eu ia assinar embaixo. A única coisa 

que sei é que ontem à noite eu dei de mamar para meu filho e depois fui dormir. 

No dia que a A.C. [a filha de sete anos] foi violentada, um ano antes da denúncia na 

delegacia, eu trabalhava fora em um supermercado, ele também trabalhava me ajudava muito 

com as crianças. Neste dia, ele saiu às cinco horas do serviço e pegou minha filha na escola e 
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foi pra casa. Aí ele me ligou por volta das 18:50h e disse que era pra eu correr pra casa porque 

A.C. tinha caído e se machucado. Eu pegava no trabalho às três da tarde e trabalhava até as oito 

da noite. Ele ficava sozinho com as crianças em casa das cinco às oito. A gente fica cega. A 

gente não enxerga as coisas, mas quando a gente cai numa delegacia, na hora da denúncia, a 

gente começa a lembrar de tudo: “Aquele dia que ela saiu do banheiro e ele olhou.”... “Aquele 

dia que ela se abaixou pra pegar alguma coisa e ele olhava e apertava as partes íntimas dele.”. 

A gente que é mãe, não é que a gente não tem culpa, mas é que eles envolvem a gente tanto, 

que a gente não vê mesmo, mas a gente sabe. Dá pra entender? É uma nuvem que a gente não 

vê, como uma neblina. E não acontece de um dia pra outro o estupro, tá. São casos de meses, 

anos, porque ele tem que fazer a mente da mãe e da criança. 

Aí ele me ligou e me disse que minha filha estava machucada. Chegando em casa, fui 

ter com minha filha para saber o que estava acontecendo. O menino se recuou. Na hora eu não 

percebi, mas hoje eu lembro. Ele viu alguma coisa. E o “F” fez todos eles mentir. Ele fez minha 

filha mentir. A mentira dele foi: “não conta nada pra tua mãe que eu vou lhe dar uma boneca. 

Você quer uma boneca? Vou te dar uma boneca! Não vai doer e vai ser rápido, enquanto seus 

irmãos estão dormindo”. Esta é a arma deles. Para ela é uma coisa normal, ela não sabe de nada. 

Neste dia, as filhas mais velhas estavam fora. Elas se protegiam, mas neste dia a A.C. 

estava totalmente vulnerável, e ele escolheu o dia em que estavam só os pequenos em casa. Ele 

rompeu o hímen dela. Ele contou que eles estavam brincando, pulando na cama. Realmente 

minha cama tinha o colchão menor que o estrado e minha cama tinha um triângulo “assim” 

[gesto com as mãos], aí ele disse que ela caiu sentada naquele triângulo. Ele mandou ela ir para 

o banheiro se limpar, mandou se lavar. 

Tinha hemorragia e levamos ela para o hospital. Ele ficou junto o tempo todo, porque 

se ele ficasse em casa ia ser uma coisa estranha, né? Na hora de entrar com ela, só eu pude 

entrar. A coloquei no meu colo e ele pegou na mãozinha dela e falou assim: “Vai dar tudo certo. 

Confia. Fala tudo direitinho, depois papai vai te dar um negócio.”. E eu não sabia de nada. Isso 

ficou na minha mente. 

No hospital eu queria saber se tinha sido um estupro, mas o médico disse que não, que 

segundo o relato da criança não deu como violência sexual, deu como queda, porque foi a 

história que a criança contou para a assistente social e para os médicos. O médico perguntou: 

“O que foi?”. E ela respondeu: “Eu caí.”. Chamaram a assistente social, que também perguntou 

o que aconteceu. Parecia que era troca de turno dela, porque toda hora ela olhava no relógio. 
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Acho que ela queria ir embora. Ela então me disse: “Já não tem mais nada pra fazer aqui, 

mãezinha, porque ela já confessou que não foi nada. Como é sua convivência com o pai? O que 

A.C. falou foi o que “F” confirmou e pronto.”. A pedra foi colocada. Minha filha foi para a sala 

de cirurgia e teve que fazer reconstituição do hímen que rompeu, e depois foi liberada pra casa. 

Eu vi tudo, tudo, tudo...porém eu culpo muito o órgão do hospital por ter reconstruído o hímen 

de minha filha, mas não ter reconhecido do estupro. 

Voltamos todos pra casa. A família ideal. Acidentes acontecem. O ano passou, ele 

comprou remédios pra ela, porém os olhares dela para ele mudaram.  

[Você se arrependeu de ter denunciado?] Houve isso aí. Acontece. Quando estava lá na 

delegacia é muito ruim. O corpo de delito é muito ruim. Seu filho fica pelado na sua frente e 

são mais de quatro médicos tocando no seu filho. A criança chorando. A minha filha de quinze 

anos pelada dizendo: “Mãe, eu tô com vergonha”. Voltamos pra casa naquela viatura com 

giroscópio ligado. Primeiro ato: ver o espaço vazio da roupa dele. Caí no choro. Eu o amava. E 

agora? 

Dois... três dias depois, ele recebeu aquele dinheiro e fez uma festança na casa da mãe 

dele, e eu em casa, sem comida, sem trabalho, com seis crianças. 

Um mês depois ele começou a ligar para mim. Ele dizia que me amava, e aquele 

sofrimento, porque eu o amava. Eu gosto dos meus filhos, mas também tem minha parte mulher. 

Mas na verdade ele queria me envolver para tirar o nome dele da delegacia. Minha filha de 

quinze falava: “Você gosta dele, né, mãe... A gente tá passando necessidade, né?... então tira” 

[a queixa na delegacia]. Ela continuou: “Fica com ele só, mãe, mas na rua, pra não levar de 

volta pra casa. Você está sofrendo, mãe. A gente é ruim. A gente é má”. Aí eu decidi a sair e 

voltar a me encontrar com ele. Eu queria o sexo, eu queria o dinheiro, eu queria o prazer de 

estar do lado dele, ficar com ele, por causa do amor. Ele pagava tudo, me dava dinheiro, 

perguntava como estava em casa, como estava as crianças. Negava o que tinha feito [porque 

ainda não tinha confessado]. Estes encontros rolaram por uns quinze dias, até que ele pediu para 

eu ir na delegacia e retirar a queixa. 

E eu fui, viu?!? Eu tive essa coragem. Chegando lá, a mesma delegada olhou pra mim e 

disse: “O que você veio fazer aqui?”. Comecei a contar: “Sabe... eu queria retirar a denúncia”. 

A Delegada me chamou em sua sala e me mostrou uma parede com um espelho que dá para 

outra sala onde ficam os bandidos. Nesse dia ela tinha prendido um homem que tinha estuprado 
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uma criança. Ele estava todo machucado e cheio de sangue. Tinha sido pego em flagrante. A 

delegada disse: “Tá vendo isso aí? Estuprou uma criança de quatro anos”. Eu perguntei quem 

era a moça que estava do lado. Ela me respondeu: “É a mãe, que mandou ele fazer isso com a 

criança”. Eu me levantei pra ir pra casa e a Delegada me disse que “F” seria preso no dia 

seguinte. Nesse dia eu concluí que ele ia voltar pra casa e ia continuar machucando minhas 

filhas. 

No dia seguinte ele realmente foi preso e as audiências começaram e ele confessou tudo. 

Ele confessou que amava minha filha de quinze anos como mulher. Amor de homem. As 

pessoas que trabalhavam com ele, dizem: “Meu companheiro... Ele?!?...” Até hoje eu sofro com 

estes comentários. Na audiência a gente vê de um lado a família do réu e do outro lado fica a 

minha família. É muito desgastante e humilhante. 

[Sua família recebeu alguma assistência da Rede de Proteção?] Nada. Só me deu um 

papel e quando cheguei lá [na Casa da Mulher] estava fechado. O Conselho Tutelar foi lá em 

casa uma ou duas vezes para acompanhamento. Ninguém teve acompanhamento psicológico. 

A psicóloga das minhas filhas sou eu. 

Depois disso tudo, tudo ficou normal, tudo ficou bem. Conheci outra pessoa, comecei a 

morar com ele, fiquei grávida e, com sete meses, resolvemos fazer um chá de bebê na casa do 

meu sogro, o pai do meu marido. Minha filha nunca dormiu lá antes, porém, meu marido tem 

duas sobrinhas da mesma idade da minha filha. Minha cunhada passou lá em casa e convidou 

a A.C. para dormir lá com as priminhas e eu não vi nenhum problema nisso. Meu marido 

também concordou, pois a irmã dele estava lá. E foram. 

Quando a gente sai de um problema desses, a gente sai cercando tudo, cerca a família 

por todos os lados. Mas o novo problema veio de onde eu não esperava. 

O que aconteceu foi o seguinte: Elas estavam todas dormindo na sala e minha cunhada 

saiu com a amiga e deixou as crianças com meu sogro. Ele chamou A.C., que ainda via 

televisão, pra brincar de um negócio, mas disse que ia colocar um negócio na sua boca pra você 

não gritar e nem chorar, e eu vou te dar uma boneca e um jogo de panelas, fogão, geladeira, 

tudo arrumado pra você. Aí ele pegou, botou o esparadrapo na boca dela e começou a passar as 

partes dele no ânus e na vagina dela. Na delegacia eles falam que isso é assédio. Aconteceu um 

barulho e era a filha dele chegando. Ele retirou o esparadrapo da boca da A.C. e a soltou. 
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As priminhas tinham cinco e sete anos. Minha filha tinha oito anos. Isso foi um ano 

depois do primeiro caso. Minha filha não relatou isso pra mim. Penso que foi por medo de 

provocar outra separação. Ela contou na casa da amiguinha dela. A mãe da amiguinha dela 

ouviu e ligou para o Conselho Tutelar. Em vinte e cinco minutos o Conselho Tutelar chegou na 

minha casa. Eu não sabia de nada. Mais uma vez aconteceu e eu me culpo. Como sou boba. A 

assistente social me orientou a não contar nada para meu marido, para que ele não contasse 

nada para o pai dele, para não atrapalhar a investigação. Conversa vai, conversa vem, e a 

Conselheira Tutelar me contou tudo que tinha sido levantado na denúncia. 

Foram mais de três meses amargurando isso, e eu grávida. Eu chorava... e minha filha 

A.C. me disse: “Calma, mãe... você não vai perder seu marido”. Nesta segunda vez eu não tive 

o mesmo apoio da minha família. Pelo contrário, eles me culparam e meu pai até me bateu. 

Minha mãe e meus irmãos ficaram sem falar comigo. 

A A.C. testemunhou todos os detalhes no Conselho Tutelar. 

Ele foi chamado, mas não foi processado porque não teve provas conclusivas. Está aí, 

vivendo sua vida normal. Faz mais de um ano. Não tenho mais nenhum contato com ele, mas 

eles moram aqui perto. 

Neste caso, ninguém da família ficou sabendo. Só eu, meu marido e o advogado do meu 

sogro. Nem minha cunhada que convidou minha filha pra lá ficou sabendo. Ele [o sogro 

abusador] vive uma vida normal hoje em dia, porque não teve provas conclusivas. 

A partir desta ação do Conselho Tutelar é que fui encaminhada para o CREAS, para 

acompanhamento psicológico, psiquiátrico e fonoaudióloga” 
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4.4 – DEPOIMENTO 4: “ELES NÃO VÃO ACREDITAR EM VOCÊ” 
 

Nome: C. M. A 

Idade: 35 anos. 

Profissão: Secretária 

Constituição familiar: Mãe, Pai e duas irmãs. 

Agressores: Tio e primo 

 

“Eu sofri abuso dos meus oito aos dez anos, por parte de um primo e de um tio meu. O 

meu primo morava na minha casa e os abusos aconteciam frequentemente. Ele era do Nordeste 

e veio passar um tempo morando na minha casa e o meu tio não morava. O abuso por parte do 

meu tio acontecia nas vezes que ele nos visitava, e, enfim... eu nunca contei a nenhum adulto 

de confiança, não por ameaça deles. Eu acho que só uma vez, eu me recordo, só uma vez o meu 

primo, ele comentou comigo que... que se eu contasse alguma coisa pro papai ou pra mamãe 

eles não iriam acreditar em mim, que mamãe sempre me taxou muito de mentirosa, então ele 

confiava nisso. 

Mamãe sempre falava muito para os outros que eu era muito mentirosa e tal, e meu 

primo usou este argumento. Ele dizia: “Se você contar para o seu pai ou para sua mãe, eles não 

vão acreditar em você, porque você é uma mentirosa”, e por isso eu acabei não falando. 

Em relação ao meu entendimento, qual foi o motivo que me levou a silenciar? O que me 

levou a silenciar? O amor que sinto pelo meu pai. A idealização do amor que sinto pelo meu 

pai. Na minha cabeça, se eu contasse para o meu pai, ele ficaria, assim, tão revoltado, seria algo 

que o machucaria tanto, que ele poderia, sei lá, tomar alguma atitude precipitada e sujar as 

próprias mãos pra fazer justiça por mim, entendeu? E o amor que eu sinto por ele não permitiu 

que eu contasse, e na verdade eu contei esse ano, quando eu voltei do Moriá [um retiro 

espiritual] em janeiro, e isso tudo já está curado dentro de mim, e eu decidi contar para o papai 

e para a mamãe... e a reação deles foi... assim... de muita surpresa, mas foi por isso que eu não 

contei para o papai. 

[O que isso reflete em sua vida adulta?] Um dos mecanismos que eu desenvolvi para 

poder seguir a vida foi jogar tudo o que aconteceu no “mar do esquecimento”. Só que, na 
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verdade, os psicólogos dizem que a gente não esquece, aquilo só fica armazenado num 

lugarzinho dentro de você, na verdade somatizando em outras áreas da sua vida. 

Então, assim, eu não me lembrava, conscientemente da situação até eu forçar a memória 

quando fiz terapia. Só que chega uma hora, quando você amadurece, que você entende que tem 

que enfrentar o problema, encarar a questão, para que ela seja completamente resolvida dentro 

de você. E ali eu vi sim que aquilo acarretou consequências na minha vida, a questão da minha 

obesidade. Um fator que influenciou muito foi esta questão. Eu ser uma adolescente que 

desenvolvi um apego absurdo pela comida, sabe... é... Eu acredito que tenha uma relação com 

isso e... é isso. Eu acredito que hoje não tenha mais porque eu encaro os fatos de frente, porque 

eu decidi perdoar. 

Então, é claro, eles não são meus amigos. Teve acareação, depois que eu voltei do Moriá. 

Eu nunca mais tinha visto o meu tio, por exemplo, e em fevereiro deste ano o “bonito” foi o 

que pediu ajuda ao meu pai. Ele passou o carnaval trabalhando com o meu pai. E então eu tive 

que o ver. Eu apertei a mão dele, até conversei um pouco com ele, perguntei pela esposa, pela 

filha dele, e aí eu vi que tinha perdoado mesmo. A própria vida se encarregou de dar o troco. 

Foi a Lei da Semeadura, realmente. Eles já colheram o que plantaram. 

A vida deles é uma desgraça. Sabe aquela vidinha medíocre, mas medíocre mesmo? 

Passando necessidades, os dois, dependendo dos outros... Então, na minha cabeça, até a justiça 

já foi feita, sabe... Da minha parte, eu perdoei e sigo em frente.” 
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4.5 – ANÁLISE DOS DEPOIMENTOS 
 

Os depoimentos aqui agrupados representam apenas uma amostra “clínica”, não 

representativa de todos os casos de abuso sexual incestuosos, mas contribui para trazer o 

entendimento sobre as abordagens da literatura dos pesquisadores e profissionais consultados 

neste trabalho. 

A metodologia aplicada nesta apuração foi a pesquisa exploratória, devido aos seus 

resultados em pequenos espaços amostrais apresentarem natureza qualitativa e relevância 

contextual. 

Para instrumentalizar esta metodologia, utilizamos a entrevista semiestruturada, 

flexibilizando as perguntas e as técnicas de abordagem, moldando assim os subsídios 

necessários a conformação da aproximação com o depoente, permitindo a escolha de técnicas 

mais adequadas para a pesquisa e orientando seu resultado às questões de maior relevância, 

identificando os aspectos que necessitam de investigação mais detalhada, alertando para 

possíveis dificuldades, sensibilidades e áreas de resistência. (PIOVESAN e TEMPORINI, 

1995) 

Segundo estes autores, a pesquisa exploratória se apoia em três princípios: 

1) a aprendizagem melhor se realiza quando parte do conhecido; 

2) deve-se buscar sempre ampliar o conhecimento e 

3) esperar respostas racionais pressupõe formulação de perguntas também 

racionais. 

Sobre todo embasamento teórico pontuado até aqui, desde a formação da família 

patriarcal, passando pela trajetória de evolução do cenário jurídico de proteção da criança e 

adolescente até a breve análise do fenômeno do incesto com foco no silêncio da família e 

sociedade, buscamos com estes depoimentos encontrar pistas que ajudem a formular respostas 

para a pergunta fundamental de nosso estudo: 

Não obstante o atual estágio de amadurecimento das políticas de proteção, da estrutura 

de apoio jurídico e dos organismos de defesa e amparo a criança e adolescente vítima de abuso 
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sexual, o que continua impedindo que a vítima ou a família vitimizada denuncie ou peça 

socorro? E o que fazer para retirar a Sociedade da condição de passividade e conformação frente 

a esta forma de violência? 

Inicialmente, as perguntas que preparamos para estimular os depoimentos foram estas: 

a) Você sofreu abuso sexual incestuoso na infância? 

b) Qual era sua relação familiar com o agressor? 

c) Moravam na mesma casa? 

d) Você relatou o ocorrido para algum adulto de sua confiança? Se sim, qual foi a 

reação do adulto? Houve denúncia? Se não, em seu entendimento qual foi o 

motivo que te levou a silenciar? 

e) Hoje, em sua vida adulta, você identifica alguma consequência da violência 

sofrida na infância? Pode dizer quais são? 

 

Diante do caráter semiestruturado orientado a esta coleta de depoimentos, estas 

perguntas foram flexibilizadas segundo o contexto econômico-social de cada depoente, 

adequando sua ambientação às circunstâncias de cada narrativa conforme o assunto se 

descortinava. 

Na busca de facilitar a compreensão das dinâmicas envolvidas nestes casos, vamos 

elaborar uma tabela comparativa para mapeamento dos resultados (apêndice 7.3), inspirada nos 

moldes do trabalho apresentado por Azevedo e Guerra (2015, p. 204-05). 

Os depoimentos trazidos a esta análise, apesar de intensos, contribuem com uma 

diminuta noção da diversidade de variáveis possíveis que concorrem nesta complexa matriz de 

causas e efeitos, o que torna imprudente qualquer pretensão de se identificar perfis 

determinísticos para o enfrentamento do segredo, contudo nos municia com argumentos 

representativos acerca da dificuldade em se adotar medidas efetivas nesta empreitada. 

Destarte, vamos observar estes quatro cenários narrativos à luz dos estudos aqui 

engendrados, analisando suas perspectivas sob a ótica da família patriarcal, do amparo jurídico 

e da dinâmica do abuso sexual documentado. 
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4.5.1 – Sob a ótica da Família Patriarcal Burguesa: 
 

A configuração das famílias apresentadas nos depoimentos, mostra-se alinhadas ao 

pressuposto monogâmico burguês capitalista do homem chefe de família, provedor dos bens e 

recursos, enquanto a mãe ocupa um lugar de menor destaque. Este quadro pode ser assim 

entendido mesmo na condição do primeiro depoimento, onde a mãe trabalha fora e contribui 

financeiramente com o lar, haja vista a configuração de sua dupla jornada de trabalho no caso 

de manter sob sua exclusiva responsabilidade os cuidados com a casa e os filhos, enquanto as 

atribuições do marido se resumem ao aporte financeiro, material e alguma temporária 

supervisão das atividades dos filhos. 

Apesar da configuração acima, os depoimentos trazem realidades familiares bastante 

distintas que enriquecem esta análise sob o viés de perspectivas difusas, o que confirma a teoria 

que postula sobre as diversas faces em que o abuso sexual incestuoso pode se apresentar. 

Falleiros (2001, p. 18) nos traz que a violência sexual contra crianças e adolescentes 

ocorrida no âmbito familiar se configura como um espaço de segredos, silêncios e sigilos. 

Verifica-se frequente existência de pactos de silêncio, mantidos por 
familiares, amigos, vizinhos, comunidades, profissionais que a encobertam, 
desqualificando revelações verbais e não verbais das vítimas, negando 
evidências e sinais, em nome de fidelidades, interesses de diversas ordens, 
medos, sigilos profissionais e de justiça. 

 

Pertinente dar um destaque nesta análise à situação de A.P. Mãe de seis filhos, segundo 

ela, cada criança de um pai diferente. Sua condição de mulher, “chefe de família”. Suas 

necessidades e subjetividades em encontrar um amor e construir uma família socialmente 

aceita. Afinal, como uma sociedade patriarcal burguesa enxerga uma mulher sozinha, mãe de 

seis filhos? Apesar de trabalhar fora e ter uma renda, o valor recebido por seu trabalho 

assalariado ainda não é o suficiente para suprir todas as necessidades da família. A contribuição 

de um companheiro tanto financeiramente quanto com os cuidados com os filhos é muito bem-

vinda. Como exposto em seu depoimento, quando conheceu “F” ela se sentia “totalmente 

dependente de um homem”. Um terreno fértil para um predador. De acordo com Azambuja 

(2006, p. 130), um dos motivadores do silêncio é o financeiro. No caso desta família, não havia 

violência intrafamiliar, pelo contrário, o abusador de mostrava um bom companheiro para A.P.  



88 

 

“A gente só vê o que a gente quer ver. O que a gente não quer ver, a gente não 
enxerga, por causa do tal “amor”. (A.P.)  
 

Apesar de todas as suas fragilidades, necessidades e do “tal amor”. A. P. rompeu o 

silêncio, se encheu de coragem e protegeu suas crianças como pôde 

 

4.5.2 – Sob a ótica Legal e dos organismos de proteção: 
 

Dentre os depoimentos apresentados, apenas A.P. levou a denúncia de suas filhas aos 

órgãos públicos de segurança e proteção. E por duas vezes. 

Ao efetuar a denúncia se deparou com todas as limitações que descrevemos no Cap.3.9 

no que diz respeito ao despreparo dos profissionais que atendem as vítimas de violência sexual, 

a morosidade da justiça e a dificuldade no trato com a criança. Em seu depoimento, A.P. fala 

do constrangimento vivenciado nas audiências no Fórum e no IML, para a realização de exame 

de corpo de delito. É importante e urgente que os órgãos públicos de atendimento e amparo a 

crianças e adolescentes vítimas de maus tratos e abusos recebam capacitação para seus 

profissionais e colaboradores, para um acolhimento humanizado dessas crianças vítimas. 

A violência Sexual Doméstica é um assunto bastante delicado e por isso é 
necessita de profissionais sensíveis para o trato com a questão, por exemplo, 
no caso do atendimento prestado às vítimas pelo Instituto Médico Legal 
(IML). Após ter sofrido o abuso sexual o IML é um dos primeiros locais por 
onde a vítima passa; por isso é necessário que os profissionais deste órgão 
estejam sensibilizados para acolhê-la, respeitando suas condições emocionais 
e garantindo que o exame de corpo de delito não seja uma revitimização para 
a criança. (CRAMI. 2009, p. 53) 

 

Uma outra situação preocupante que identificamos no depoimento de A.P. foi a 

ocorrência com a sua filha A.C., de 7 anos, quando foi levada à emergência com hemorragia e 

rutura himeral. Obviamente envolvida pelo “segredo” e seduzida pela promessa de um presente, 

segundo relato da mãe, a criança repetiu aos médicos a história combinada como padrasto a 

instruiu. Mas, será que uma equipe composta por assistente social e profissionais de medicina 

não seria capaz de identificar as diferenças entre uma lesão provocada por um tombo e as lesões 

decorrentes de um abuso sexual? Na história de A.P., terá sido mais conveniente para a equipe 

do hospital ignorar as evidências e acreditar na história da criança? Se este abuso fosse 
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identificado naquela ocasião, talvez tivesse poupado as três meninas de mais um ano de 

violência e terror. 

Segundo o Art. 245 da Lei 8069/90 (ECA), temos: 

Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 
saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: 

Pena - multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em 
caso de reincidência 

 

Não é simples. A Ética e o comprometimento do profissional que lida diariamente com 

este tipo de violência é constantemente colocado à prova. O contexto da comunidade onde o 

estabelecimento de saúde está situado, a ausência do Estado e o crescimento das forças paralelas 

que dominam estas comunidades, além do recorrente envolvimento dos profissionais de saúde 

em processos judiciais iniciados por meio de um laudo emitido em seus consultórios, são fatores 

que desestimulam iniciativas de denúncia, para não falar do alto número de casos que são 

arquivados por falta de provas, como descrito por Dias (2006), cujo abusador denunciado tem 

a oportunidade de promover um “acerto de contas” com o médico que interferiu na dinâmica e 

intimidade de sua “família”. 

Outro ponto importante a ser destacado é que, no caso da A. P., a prisão do abusador 

não se deu pelo estupro de A.C, pois já se havia passado um ano, a violência não foi 

caracterizada pelos profissionais de saúde e qualquer vestígio material daquela ocorrência já 

tinha se perdido no tempo, mas foi pelo testemunho das outras duas irmãs maiores que, apesar 

do constrangimento, persistiram nos depoimentos e submissão aos exames e procedimentos da 

Justiça. A. P. relata o sentimento de culpa vivenciado pelas meninas ao verem a mãe chorando 

pela perda do seu “amor”, como se as responsáveis fossem elas pela dissolução da “sagrada 

família”. 

Durante o depoimento, perguntamos a A. P. se sua família recebeu algum apoio ou 

orientação da rede de proteção à criança e ao adolescente de seu município. Sua resposta foi: 

“Nada. Só me deu um papel e quando cheguei lá estava fechado. O Conselho Tutelar foi lá em 

casa uma ou duas vezes para acompanhamento. Ninguém teve acompanhamento psicológico. 

A psicóloga das minhas filhas sou eu.” 
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Diante de uma ocorrência de abuso sexual intrafamiliar, de acordo com Faleiros (2001, 

p. 21), o atendimento não pode em hipótese alguma se ater ao momento da contingência, 

atendendo apenas as necessidades emergenciais. O acompanhamento familiar precisa abranger 

todas as esferas de proteção social para que se possa promover um redirecionamento e 

reorganização daquela família, com os devidos encaminhamentos e orientações para conter a 

perpetuação do abuso e minimizar os efeitos da violência sofrida. 

“Nesse sentido, as ações de atendimento e a defesa de direitos devem 
possibilitar uma mudança de trajetória de vida dos sujeitos, uma mudança das 
condições objetivas e subjetivas que facilitaram ou geraram o abuso sexual, o 
que implica acesso a todos os direitos garantidos no ECA e as políticas sociais 
de saúde, educação, trabalho, renda, assistência a todas as pessoas envolvidas 
na situação de violência sexual notificada, uma mudança nos comportamentos 
permissivos e abusivos, prevenindo-se e evitando a reincidência” (Faleiros, 
2001, p25). 

 

Na realidade da estrutura da rede de proteção, nos deparamos com os desafios da própria 

organização, com o atual estágio de sucateamento das políticas públicas, com o desinteresse 

dos governantes em estimular os profissionais em buscar aprimoramento e novas ideias, 

culminando em limitar os atendimentos às vítimas de violência sexual ao espaço da 

imediaticidade, devido às condições objetivas dos próprios equipamentos. 

No depoimento de A.P., quando ela relata a segunda ocorrência de abuso de sua filha 

A.C., desta vez tendo o avô como abusador, verificamos que a Justiça não encontrou 

materialidade na denúncia, eximindo o avô agressor de qualquer sentença, pois apenas o 

testemunho da vítima não foi o suficiente. 

Nesta segunda situação de abuso sexual contra a pequena A.C., sua mãe afirma que foi 

acompanhada pelo Conselho Tutelar e encaminhada ao CREAS.  

Apesar da escassez de recursos disponibilizados pela prefeitura para a rede de apoio 

social, A.C. recebe atendimento psicológico, psiquiátrico, fonoaudiólógico e é acompanhada 

periodicamente pela equipe do CREAS. Entretanto, o restante da família não possui 

acompanhamento algum, porquanto todos fizeram parte de um mesmo quadro de abusos, 

coerções e sofrimento. 

Para Ceolin (2014, p. 259),  
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A compreensão e a apreensão das legítimas demandas sociais expressam-se 
na particularização dos vários sistemas de mediação presentes. 

Esse conjunto de complexos que a razão apreende do real, mediante 
aproximações sucessivas, possibilita uma visão mais ampla e profunda da 
realidade social, na qual se inscreve a ação profissional. Esse movimento 
permite potencializar a intervenção profissional, que, ainda que não se esgote 
na reconstrução do objeto, encontra sua definição teleológica fundamental 
nessa construção lógica-ontológica e vincula-se a uma instrumentalidade 
profissional que expresse uma competência teórico-metodológica e técnico-
operativa determinada por uma direção social ético-política. 

 

J.C.S.M. também denunciou o abusador à sua mãe, mas esta optou por perpetuar o 

segredo, garantindo a segurança do irmão em detrimento da segurança de suas filhas e não levou 

a denúncia adiante. Nesta situação, o silêncio possibilitou que os abusos perdurassem por toda 

a infância das crianças daquela família, se expandindo para as crianças da vizinhança, pois, 

segundo relatos de J.C.S.M, seu tio também foi flagrado abusando de “um menino deficiente 

mental”, e, apesar da filha do abusador ter se motivado a denunciar o próprio pai, logo em 

seguida ela o escondeu da polícia, movida talvez pela ambiguidade que envolve o sentimento 

de consanguinidade, ou pelo que Freud (1913) descreveu como “ambivalência afetiva”. Este 

momento de hesitação da filha, esta “cobertura familiar”, encorajou o agressor a permanecer 

com a prática de abusos. 

T.N.F. só denunciou o abuso após adulta e não houve interesse na busca de judicializar 

o caso, assim como C.M.A. 

Sobre o segredo evidenciado, Magalhães (2005, p. 45) nos alerta que: 

O silêncio mantém a família como uma instituição intocável. No âmbito 
privado tudo pode acontecer, não devendo os órgãos públicos ou sociedade 
combater ou vigiar os fatos ocorridos dentro do “lar”. Entretanto, como vimos, 
de acordo com a lei, em uma situação de abuso familiar podemos e devemos 
interferir. 

 

Este perfil de reação das famílias corrobora com a dificuldade de se apurar os 

verdadeiros números das vítimas de abusos sexuais incestuosos, preservando e alimentando a 

impunidade deste tipo de violência, expondo a criança ou adolescente ao risco de continuar 

vivenciando episódios de abuso, provocando consequências graves e que podem ser fatais, de 

ordem física ou psicológica, desde lesões leves até o óbito, doenças sexualmente transmissíveis, 
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depressão, isolamento, estigmatização, sentimento de inferioridade, entre outros, que 

acompanham a vítima até a vida adulta. 
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ParaSantos e Ippolito (2011, p. 80), 

[...] para evitar estas consequências negativas, não se deve invalidar a 
revelação da criança ou adolescente sexualmente abusado. Lembre-se de que 
crianças e adolescentes raramente mentem sobre uma ocorrência de abuso 
sexual. Ainda que se reconheça a existência do fenômeno da “falsa memória”, 
existe também a “memória encoberta”, que acontece quando a criança ou 
adolescente não tem a consciência do que aconteceu. Neste caso, deve-se criar 
um ambiente de apoio e realizar uma intervenção imediata para obter a 
confissão da vítima e responsabilização do autor. 

 

A partir desses procedimentos possibilitar à vítima o direito de receber os 

acompanhamentos necessários, físicos e psicológicos, para a manutenção de uma vida saudável 

e segura, como também para criar instrumentos que possam dar oportunidade a toda família de 

promover o fortalecimento ou reestabelecimento dos vínculos afetivos e de confiança. 

 

4.5.3 – Sob a ótica da dinâmica do incesto propriamente dito: 
 

Encontramos na diversidade de estratégias registradas nestes depoimentos a 

confirmação das abordagens documentadas nas literaturas consultadas neste trabalho. O adulto 

invariavelmente se fazendo valer da sua força física, psicológica ou argumentativa, 

potencializada pelo escudo da “sagrada família” patriarcal, monogâmica e burguesa, frente a 

inexperiência, insegurança, fragilidade e inocência da criança e adolescente, os subjugam. 

O relato de T.N.F. ilustra bem a situação de convencimento e apropriação por parte da 

vítima, da situação de “esposa do pai”. De acordo com Furniss (1993, p. 37), 

O abuso sexual pode levar a criança a um papel de pseudo parceira que ela 
pode querer manter, mesmo ao custo de confusão e perturbação emocional. O 
forte apego das vítimas em relação à pessoa que abusa é, em alguns casos, um 
reflexo do fato de que a atenção abusiva que a criança obtém é a atenção e o 
cuidado parental mais importante, ou inclusive o único, que recebe. 

 

Conforme os relatos de T.N.F., havia uma aura de sedução por parte do pai e ela recebia 

“carinho”, o que a fez silenciar por naturalizar aquele tipo de "relação" e desconhecer uma 

forma diferente de amor com o pai. Afinal, os abusos começaram quando ela tinha apenas 5 
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anos. Na adolescência, quando começou a compreender que não se tratava de uma relação 

"normal", o silêncio ganhou uma outra aliada, a culpa. Quando já adolescente, passou a 

acreditar ter contribuído com o abuso e ter traído a família. E ao revelar o "segredo", recebeu a 

desconfiança e desprezo da mãe e dos irmãos. Mesmo adulta, se apegou à madrasta, pois se 

sentiu acolhida por ter sido acreditada por ela. 

O relato de J.C.S.M., sobre seu tio que a subjugava e à sua irmã, trouxe o cenário de um 

abuso mais agressivo. Não havia nenhum tipo de “carinho” ou sedução. O abusador neste caso 

confia plenamente no escudo de cumplicidade e segredo que construiu junto a sua família 

nuclear e junto a, pelo menos, uma integrante da família estendida, na fragilidade das crianças 

e na pouca credibilidade que se dá às suas histórias, conformando o ambiente ideal para a 

impunidade que percebe até os dias atuais. 

Uma outra característica interessante na história familiar de J.C.S.M é o fato do tio ter 

assumido o papel de “chefe de família”, quando sua irmã, no caso mãe de J.C.S.M, ainda era 

criança. Destacamos também o interesse sexual dele por crianças, no passado, quando "fugiu" 

com uma menina de 12 anos. Diante do perfil sexual agressivo que este tio apresenta, a própria 

mãe de J.C.S.M, pode ter sido vítima de abusos em sua infância e com isso naturalizado esse 

tipo de violência.  

“As vítimas do incesto, quando não são protegidas e não tem a chance de ser 
tratadas, tendem a reproduzir a relação incestogênica, podendo continuar com 
o ciclo perpetuador do incesto. Mas se lhes for apresentada a chance de ter 
seus direitos respeitados, de serem compreendidas e terem um tratamento 
adequado, sua história de vida poderá ser escrita sob outro ponto de vista, 
refazendo relações com base na afetividade e não na violência” (CRAMI. 
2009, p. 39) 

 

Para C.M.A., onde a estratégia usada contra ela para manter o segredo se valeu de 

argumentos recorrentes no próprio tratamento depreciativo da mãe com sua filha, como ela 

mesma relatou. A mãe sempre a “taxou de mentirosa”, então o que a fez calar foi o medo de 

enfrentar o descrédito da família e o receio de decepcionar o pai. 

Em todos os depoimentos apurados neste trabalho identificamos a adesão do perfil do 

adulto abusador, detentor de um hipotético e particular direito de posse sobre suas filhas e 

familiares de menor capacidade de defesa. 
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Como vimos nos capítulos anteriores, o abuso sexual incestuoso é algo desesperador 

para a vítima, pois acontece no espaço onde a criança e o adolescente esperam encontrar 

proteção e amparo, muitas vezes tendo como abusador alguém de confiança da família. As 

filhas de A.P viveram um conflito entre se proteger ou resguardar o casamento da mãe. Segundo 

a mãe, antes de ocorrer a denúncia elas desenvolveram algumas estratégias de defesa, como 

dormirem juntinhas para tentar desencorajar o agressor. Contudo, ele continuou, se fazendo 

valer da sua força e autoridade patriarcal naquela casa, até o dia em que as meninas tomaram 

coragem de contar à mãe e ainda mostrar as evidências. A mãe, por sua vez, rompeu com o 

silêncio. 

No segundo abuso, com a filha mais nova de A.P, o avô abusador inicialmente lançou 

mão da sedução, partindo em um segundo momento para ouso da força, porém não deixou 

evidências físicas. Quando descoberto, se configurou a situação onde a palavra de um adulto 

prevalece sobre a história contada por uma criança já carregada de traumas. Infelizmente 

desacreditada. 

.  
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5 – CONCLUSÕES 
 

Ficou evidenciado neste trabalho de pesquisa que avaliar as demandas dos usuários vai 

muito além do estudo das necessidades apresentadas a partir de uma denúncia, encaminhamento 

ou demanda espontânea. O ser social, composto de realidades, subjetividades e particularidades, 

não pode ser visto de maneira generalizada. Por esse motivo o olhar do profissional que está 

“na ponta” é de extrema relevância no propósito de atender os usuários de maneira integral. 

No âmbito da configuração das causas do silêncio e dos rebatimentos da revelação deste 

pacto de segredo sobre a vítima e os demais integrantes da família, para além dos conceitos 

apresentados na bibliografia consultada, encontramos nos depoimentos das vítimas a 

confirmação da necessidade de se trabalhar o inconsciente coletivo, a fim de desconstruir um 

dos três pilares do relacionamento incestuoso, este impávido colosso infame, pelos séculos, o 

tabu, facilitando o diálogo e a denúncia, enfraquecendo um dos principais insumos que mantém 

o “manto de invisibilidade” sobre os abusadores, perenizando a violência sexual intrafamiliar. 

Considerando, como demonstrado, que o problema do abuso sexual incestuoso perpassa 

as famílias de todas as nações, línguas, credos, culturas e classes sociais, é preciso identificar 

quais aspectos desta forma de violência ainda restam serem identificados e trabalhados para 

que floresçam medidas eficazes para sua prevenção ou mitigação, com face a proteção de nossas 

crianças e adolescentes, de forma que o abuso sexual seja tratado como uma expressão da 

questão social, e não como uma questão privada, a ser resolvida entre quatro paredes. 

 Também será necessário um esforço de conversão de forças dos diversos órgãos de 

enfrentamento e apoio à criança e ao adolescente, dos três poderes, de forma que o objetivo 

maior seja a resolução do problema... e não o próprio problema, situação que alimenta a 

burocracia e consome recursos preciosos. 

Esta pesquisa também trouxe como resultado o cenário de um ordenamento jurídico que 

apresenta grande e inegável avanço em relação a um passado recente, mas que ainda está longe 

de poder desacelerar sua trajetória de modernização, pelo contrário, precisa ser oxigenado para 

conseguir se reinventar e produzir novos e mais eficientes entendimentos e jurisprudências, que 
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permitam processos mais céleres e objetivos, para longe da triste realidade atual da avalanche 

de absolvições ou nulidades processuais, em decorrência, tanto dos problemas e tecnicidades 

da produção de provas, quanto das leituras dúbias que diversos Magistrados realizam das leis, 

que sequer conseguem enquadrar o caso de violência sexual incestuosa envolvendo crianças e 

adolescentes como delito criminal. Para que possamos estancar esta hemorragia, a regra da 

impunidade, este segundo pilar precisa ser eliminado de nossos tribunais. 

Em contrapartida, é urgente que nós saiamos do atual lugar-comum das frases de efeito, 

que abandonemos iniciativas inócuas e partamos para o enfrentamento do problema onde este 

se agiganta: dentro das nossas casas. Mostramos que os avanços conquistados na década de 80 

e 90 foram oriundos de um clamor que emanou de diversas frentes de uma geração brasileira 

oprimida pela ditadura militar, mas as gerações que vieram a seguir, representadas hoje por 

nossos jovens e adultos, precisam retomar estas mobilizações e militâncias, para que nossas leis 

possam retomar o caminho da evolução. 

Resquícios de um pátrio poder despótico, a impossibilidade de qualquer questionamento 

das regras impostas pela figura do pai provedor, detentor dos bens e riquezas da família, a 

obediência cega à autoridade masculina que se eleva à condição de “proprietário” da família, 

todas estas referências ao paternalismo patológico dentro da família, amalgamam o terceiro 

pilar da estrutura da violência sexual intrafamiliar. 

Então, utilizando a figura de um tripé formado pelo tabu, pela impunidade e pelo pátrio 

poder, pontuamos as principais causas do silêncio das famílias e sociedade. Qualquer destes 

três pilares que for separado da estrutura, resultará em desmoronamento do castelo do silêncio, 

deixando exposto tanto o abusador quanto seus cúmplices e o abuso não perpetuará. Mas não 

será nem rápido, nem fácil retirar qualquer destes pilares. 

Desta forma, concluímos que a nossa sociedade ainda está longe de dar um ponto final 

no abuso sexual incestuoso, no pacto do silêncio e na conivência apática de parte expressiva da 

nossa sociedade. Serão necessárias muitas iniciativas integradas que demandarão altos 

investimentos, sacrifícios políticos, financeiros e pessoais, dentre as quais destacamos como de 

maior potencial de eficácia: 

a) Criação de um fórum permanente, de abrangência federal, multidisciplinar, de 

capacitação continuada, voltado para os profissionais da rede de proteção à 
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criança e ao adolescente, reunindo representantes de todos os equipamentos 

envolvidos na busca das melhores práticas de atendimento à comunidade; 

b) Divulgação massiva de campanhas publicitárias em todos os veículos de 

comunicação, com foco nas mães, crianças e adolescentes, incentivando a 

quebra do silêncio, em períodos para além do habitual 18 de maio, Dia Nacional 

de Combate à Exploração Sexual de Crianças, nos moldes, por exemplo, das 

campanhas para a Copa ou Jogos Olímpicos, que atravessaram anos 

massificando as informações e promovendo o evento, ou como acontece com a 

propaganda política nas vésperas e durante todo o longo período eleitoral, 

c) Fortalecimento e Humanização do atendimento às crianças e adolescentes 

vítimas de abuso sexual, com especial tratamento àquelas vítimas de incesto, 

face a especificidade dos cuidados que esta natureza de violência suscita; 

 

É sabido que os métodos e instrumentos utilizados na atenção aos direitos da criança e 

do adolescente e no atendimento às vítimas desta violência representam hoje um avanço 

substancial em relação ao que tínhamos no passado, mas ainda não amadureceram a ponto de 

abranger todas as facetas deste assunto. Neste sentido, é necessário que se mantenha uma 

observação próxima, contínua e constante deste fenômeno, buscando na sensibilidade das 

vítimas as pistas para sugestão de novas metodologias de abordagem do assunto e 

enfrentamento desta violência. E, em paralelo, seguir buscando nos profissionais envolvidos na 

dimensão da defesa dos direitos da criança e do adolescente o empenho e comprometimento 

em construir ferramentas eficazes para o embate, acolhimento e prevenção dessas violações de 

direitos. 
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