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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como escopo central analisar a presença do tabu do incesto na 

área do Direito, confrontando-o com os atuais valores de autodeterminação sexual e democracia 

privada. De fato, ao se investigar os ordenamentos jurídicos nacionais percebe-se uma constante 

frequência de legislações proibitivas no que diz respeito ao casamento entre parentes. Ainda 

mais, algumas legislações, além de impedirem o casamento no âmbito civil, ainda se preocupam 

em cominar penas a indivíduos que, de forma consciente e consensual, pratiquem atos sexuais 

dentro da mesma família. Essas proibições, que atingem o campo da autonomia privada e da 

liberdade individual, entram em choque com o aparecimento de teorias a favor da emancipação 

sexual e da neutralidade moral do Estado. Nestes termos, a partir de teorias psicanalíticas 

freudianas, artigos científicos e estudo de legislações, o presente trabalho identificou 

argumentos e teses favoráveis à desconstrução das categorias familiares no Direito, no intuito 

de descriminalizar as práticas incestuosas e permitir, assim, o livre exercício da sexualidade 

consentida. 

 

 

Palavras-chave: Tabu do incesto; Freud, Direito; Sexualidade; Autodeterminação sexual; 

Teoria Queer. 



RESUMEN 

  

Este trabajo tiene la intención central de analizar la presencia del tabú del incesto en el 

área del derecho, comparándolo con los valores actuales de libre determinación sexual y 

democracia privada. De hecho, cuando se investiga las legislaciónes nacionales da se cuenta de 

uma frecuencia constante de leyes prohibitivas en cuanto al matrimonio entre parientes. 

Algunas leyes, por outra parte, adémas de impedir el matrimonio, también cominan sanciones 

penales a personas que, conscientemente y de forma consensuada, practican actos sexuales 

dentro de la misma família. Estas prohibiciones, que llegan a la esfera de la autonomia y la 

libertad individual, chocan con la aparación de teorias a favor de la emancipación sexual y la 

neutralidade moral del Estado. En consecuencia, a partir de las teorias psiconalíticas de Freud, 

artículos científicos y estúdios de derecho, este trabajo ha identificado argumentos y tesis 

favorables a la desconstrucción de las categorias de la família en la ley para despenalizar las 

practicas incestuosas y así permitir el libre ejercicio de la sexualidad consensual. 

 

 

Palavras Clabe: Tabú del incesto, Freud, Derecho, Sexualidad, Autodeterminación sexual, 

Teoría Queer. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento do movimento feminista no final do século XIX e com a recente 

demanda por direitos da população de gays, lésbicas, travestis e transexuais, deu-se início uma 

revolução sexual, que pode ser traduzida como uma luta a favor da liberdade e da emancipação 

privada. 

Nesse sentido, diversos mecanismos de controle sexual do Estado foram – e continuam 

sendo - denunciados, colocando em cheque o caráter moralista estatal e evidenciando, assim, a 

cotidiana interferência pública no âmbito da liberdade individual. O tabu do incesto não foge à 

regra e em diversos aspectos é apresentado a partir de uma visão negativa e coercitiva. Na esfera 

do Direito, por exemplo, as restrições ao incesto ficam evidentes quando se explora legislações 

tanto do campo civil, quanto da área penal. 

O presente estudo está dividido em três capítulos e procura questionar as proibições 

jurídicas advindas do tabu milenar do incesto face aos conceitos atuais de autodeterminação 

sexual. A intenção é verificar se o poder do Estado de intervir nas relações pessoais com 

objetivo de impedir as práticas incestuosas ainda se justifica mesmo tendo em vista a atual 

concepção de liberdade sexual. 

Dessa forma, o primeiro capítulo desse estudo se preocupa em definir o conceito de tabu 

do incesto a partir de um marco teórico específico: Sigmund Freud. Nessa parte do trabalho 

será abordada a contribuição da psicanálise freudiana para o entendimento do tabu ora analisado 

e também serão apresentadas diversas teorias sobre a sua origem. Nesse ponto, cabe destacar 

que a escolha por Freud foi pessoal e se baseou no fato do autor ser uma das maiores fontes do 

conceito de tabu na literatura científica. Diante disso, embora o atual debate sobre o incesto se 

encontre predominantemente na área da antropologia, não é possível descartar a enorme 

colaboração que Freud, após anos de pesquisa, deu ao estudo do tabu do incesto. 

O segundo capítulo, por sua vez, trata de investigar a relação entre o tabu do incesto e o 

Direito. A finalidade é analisar diversos ordenamentos jurídicos nacionais, tanto na América 

Latina quanto na América do Norte e na Europa, e comprovar a forte presença do tabu do 

incesto na maioria deles. Dessa maneira, serão abordadas leis que proíbem o casamento entre 

pais e filhos; entre irmãos; entre tios e sobrinhos; entre primos, e até mesmo entre parentes que 

não possuem nenhum laço consanguíneo, como por exemplo sogros e genros e/ou noras; 

cunhados. Por outro lado, também serão apresentadas leis penais que cominam graves penas a 

indivíduos que pratiquem atos sexuais entre parentes, como é o caso da legislação alemã e da 
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legislação estadunidense. Ademais, dois casos concretos também serão trazidos para análise: a 

história dos irmãos espanhóis Daniel e Rosa e a dos irmãos alemães Patrick e Susan. Esse 

último, inclusive, tendo sido levado a julgamento para a Corte Europeia de Direitos Humanos 

no ano de 2012. 

Por fim, o capítulo de número três aborda as restrições legais das práticas incestuosas a 

partir da teoria queer. Nesse sentido, com base em valores emancipatórias serão questionadas 

as proibições de celebração de casamentos incestuosos e a recorrente interferência moral do 

Estado nas relações privadas. Para essa parte, a referência teórica escolhida foi de Daniel 

Borrillo, um dos principais autores da teoria queer dentro da academia. 
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1. O TABU DO INCESTO FREUDIANO 

 

Inúmeros autores se dedicaram a pesquisar sobre o tema do tabu do incesto ao longo de 

suas produções cientificas, ora com maior, ora com menor intensidade. Dessa forma, é possível 

concluir que existe um rol imensurável de diferentes abordagens acerca do tema aqui estudado. 

Ao longo dos séculos modernos, a sociologia, a filosofia, a antropologia, a medicina e diversas 

outras áreas procuraram, cada uma à sua maneira, contribuir com a descrição de um fenômeno 

tão complexo que, sem dúvidas, é um dos grandes tabus da sociedade. 

Diante disso, fez-se necessária a escolha de uma perspectiva específica no intuito de 

tratar o estudo do incesto de forma delimitada e exequível. No presente capítulo iremos 

discorrer acerca do tabu do incesto a partir da concepção psicanalítica de Sigmund Freud1. 

Sem desmerecer os mais variados pensadores, a referida preferência se justifica no fato 

de que Freud foi um dos maiores adeptos do estudo do tabu do incesto ao longo do século XX. 

Diversas obras do autor psicanalista debatem a temática, sendo certo que a obra crucial para o 

presente trabalho é Totem e Tabu, publicada pela primeira vez em 1913. 

 Ademais, é importante destacar que Freud não se limitou apenas à percepção 

psicanalítica para descrever o fenômeno universal da proibição do incesto. Isso porque a análise 

freudiana abrange desde conceitos sociológicos de Durkheim até teorias da biologia darwinista, 

perpassando pelas mais diversas áreas do conhecimento, conforme se verá a seguir. Dessa 

maneira, apesar da delimitação do tema ao se escolher um autor específico, evidencia-se a 

profundidade e a interdisciplinaridade que estará presente ao longo do trabalho. 

De fato, quando se procura desvendar os nexos da formação societária humana é 

necessário percebe o ser humano enquanto ser social no contexto histórico-cultural. A análise 

deve superar o mecanicismo e a visão estática, uma vez que esses não dão conta de uma 

complexa articulação de dimensões, tais como a cultura, a fisiologia humana e a psique. Em 

síntese, há um infinito número de dimensões que se articulam entre si e expressam a totalidade 

das relações que envolvem o homem. Para a antropóloga Andrea Mello Pontes (2004, p. 01), 

em seu estudo sobre o incesto2, “toda e qualquer análise das relações humanas deve obedecer à 

                                                           
1 De formação médica-neurologista, Sigismund Schlomo Freud nasceu em um município da atual República 

Tcheca, na época pertencente ao Império Austríaco. Freud é conhecido como o fundador da psicanálise, tendo em 

vista suas contribuições à essa ciência. 

 
2 PONTES, Andrea Mello. O tabu do incesto e os olhares de Freud e Levi-Strauss. 2004. Disponível em: 

http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/dezembro2013/sociologia_artigos/pontes_artigo.pdf. 

Acesso em: 03/09/2016. 
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conjugação de uma complexidade de fatores, os quais, se esquecidos, prejudicam seriamente a 

análise, produzindo-se um enfoque restrito e parcial da realidade”. 

Freud, evidentemente, esteve atento às limitações da psicanálise, bem como a 

insuficiência dessa em responder a todos os anseios invocados em suas obras. A psicanálise não 

funciona de forma isolada e individualista, sendo certo que o diálogo dessa junto à sociologia, 

antropologia e biologia se faz presente do início ao fim de sua obra. 

Em razão disso, com o objetivo de abordar a conceituação do tabu do incesto, inicia-se 

o estudo da obra mister de Sigmund Freud de acordo com a própria ordem lógica apresentada 

pelo autor. 

 

1.1 O horror ao incesto3 

 

No primeiro capítulo da obra Totem e Tabu (FREUD, 1913, p. 20 a 37), o objeto de 

estudo escolhido é uma tribo de aborígenes da Austrália. A referida é tribo era descrita pelos 

antropólogos da época como sendo formada pelos homens mais selvagens, atrasados e 

miseráveis que se tinha conhecimento. Desse modo, a escolha dos aborígenes como objeto de 

estudo se fundamenta no fato de Freud aceitar a premissa de que quanto mais selvagem é o 

homem, mais próximo ele se encontra do homem primitivo, ou seja, de nosso antepassado. Em 

que pese as críticas que essa visão evolucionista e colonizadora4 possa trazer, não cabe no 

presente trabalho refutar as ideias do psicanalista, mas tão somente expressá-las de forma fiel e 

verídica. Em outras palavras, não há preocupações em abordar as críticas pós-freudianas e as 

divergências – infinitas e incontáveis – que a psicanalise possui. A missão aqui se resume 

apenas a elucidar a contribuição que Freud deu ao estudo do incesto após grande dedicação ao 

tema. 

Os aborígenes australianos eram conhecidos por viverem de forma isolada, sem possuir 

qualquer tipo de relação com as populações próximas, como, por exemplo, o povo melanésio, 

polinésio e malásio. Ainda mais, esses selvagens não constroem casas e nem abrigos 

permanentes, bem como não cultivam o solo e nem criam animais domésticos, vivendo tão 

somente dos animais que caçam e das raízes que arrancam. Paralelamente, também não é 

possível atribuir aos aborígenes qualquer vínculo religioso com as religiões moldadas na 

adoração de seres superiores. Por conseguinte, acreditava-se que os aborígenes apresentavam 

                                                           
3 O termo “horror ao incesto” é o título do primeiro capítulo da obra freudiana Totem e Tabu. 
4 Em diversos trechos, Freud descreve os aborígenes australianos como “atrasados” e “canibais pobres” reservando 

aos povos civilizados um certo grau de superioridade e soberania. 
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um retrato bem conservado de um primitivo estágio do desenvolvimento humano. (FREUD, 

1913, p. 20). 

 

Tanto por razões externar como internas, escolherei como base dessa comparação as 

tribos que foram descritas pelos antropólogos como sendo dos selvagens mais 

atrasados e miseráveis, os aborígenes da Austrália, o continente mais jovem, em cuja 

fauna também podemos ainda observar muita coisa que é arcaica e já pereceu em 

outras regiões (FREUD, 1913, p. 20) 

 

Por conta dessas características, é de se supor que a prática sexual desses selvagens 

possuísse intenso nível de liberdade, não estando limitada às mais variadas proibições morais 

ou religiosas. 

 

Naturalmente não era de se esperar que a vida sexual desses canibais pobres e 

desnudos fosse moral no nosso sentido ou que seus instintos sexuais estivessem 

sujeitos a um elevado grau de restrição. Entretanto, verificamos que eles estabelecem 

para si próprios, com o maior escrúpulo e o mais severo rigor, o propósito de evitar 

relações sexuais incestuosas. Na verdade, toda a sua organização social parece servir 

a esse intuito ou estar relacionada com a sua consecução. (FREUD, 1913, p. 21). 

 

Oras, embora se perceba os aborígenes como um povo em estágio inicial de 

desenvolvimento humano pela perspectiva evolutiva freudiana, é de se surpreender que, mesmo 

ausente as concepções religiosas e morais que marcam a sociedade contemporânea, haja uma 

vedação muito forte das práticas incestuosas. 

Por conta disso, evidencia-se proveitoso o estudo de Freud dentro das tribos 

australianas. Todavia, para se entender o fenômeno do horror ao incesto presente nesse povo, é 

necessário um esforço para compreender, primeiramente, o sistema de regra que os rege.  

 

1.1.1 O sistema totêmico 

 

Uma vez que os aborígenes não possuem instituições religiosas e sociais, o vácuo 

deixado é ocupado pelo sistema do totemismo. (FREUD, 1913, p. 21). 

Em grossas palavras, as tribos australianas são divididas em clãs, sendo que cada clã 

possui seu totem. Via regra, o totem é uma espécie animal, sendo que excepcionalmente pode 

ser uma espécie vegetal ou um fenômeno natural, como a chuva ou a água. Esse totem mantem 

uma ligação peculiar com todo o clã, sendo considerado um antepassado comum e ao mesmo 

tempo um espírito guardião. Há um vínculo de proteção e santidade entre o clã e o totem, bem 

como um rol de obrigações sociais derivadas dele. Há, também, a celebração de rituais e 

festivais com o totem, seja ele um animal, um vegetal ou qualquer fenômeno natural. Nesses 
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eventos, os integrantes do clã imitam os movimentos e atributos do totem por meio de danças 

cerimoniais. 

O sistema totêmico é tão forte que se sobrepõe, inclusive às relações consanguíneas. 

Para James Frazer, antropólogo, “o laço totêmico é mais forte que os lações de sangue ou de 

família no sentido moderno” (apud FREUD, 1913, p. 53). Isso porque, embora o totem 

transmita-se hereditariamente, não são mutáveis pelo casamento, conforme se verá 

detalhadamente logo mais adiante. 

A relação dos aborígenes com seu totem é acima de tudo a base de todas suas obrigações 

sociais. Não se pode, por exemplo, matar, destruir ou comer a carne totêmica. Outrossim, a 

vedação do incesto também deriva espontaneamente do vínculo e do elo totêmico: 

 

E chegamos agora, por fim, à característica do sistema totêmico que atraiu o interesse 

dos psicanalistas. Em quase todos os lugares em que encontramos totens, encontramos 

também uma lei contra as relações sexuais entre pessoas do mesmo totem e, 

consequentemente, contra o seu casamento. Trata-se então da “exogamia”, uma 

instituição relacionada com o totemismo. 

Esta proibição é notável com a sua severa obrigatoriedade. Não existia nada no 

conceito ou atributos do totem que até agora mencionei que nos levasse a prevê-la, de 

maneira que é difícil compreender como ela veio a se tornar parte do sistema totêmico. 

(Freud, 1913, p.23). 

 

Destaca-se, então, um vínculo natural, e aparentemente compulsório, entre o totemismo 

e a repressão às condutas incestuosas. Todavia, é de extrema dificuldade interpretar as causas 

que levaram à regra da exogamia totêmica. As características desse sistema, por si só, não 

trazem visivelmente os motivos para tal. Por essa razão demonstra-se essencial aprofundar o 

estudo da citada proibição e de suas peculiaridades, no propósito de superar a obviedade. 

A primeira consideração a se fazer é que a violação da proibição é vingada de maneira 

enérgica por todo o clã, como se fosse uma questão de impedir um perigo que ameaça toda a 

comunidade ou como se se tratasse de alguma culpa que a estivesse pressionando. (FREUD, 

1913, p.23). Frazer contribui com alguns exemplos: 

 

Na Austrália, a penalidade comum para as relações sexuais com uma pessoa de um 

clã proibido é a morte. Não importa se a mulher é do mesmo grupo local ou foi 

capturada de outra tribo, durante a guerra; o homem do clã impróprio que a usar como 

esposa é perseguido e morto por seus irmãos de clã, assim como a mulher. 

(...) NA tribo Ta-ta-thi, da Nova Gales do Sul, nos raros casos em que ocorre, o homem 

é morto, mas a mulher é apenas espancada ou perfurada por lanças, ou ambas as 

coisas, até ficar quase morta; sendo a razão alegada para não chegar a matá-la o fato 

de, provavelmente, ter sido coagida. Mesmo em namoros ocasionais, as proibições 

dos clãs são estritamente observadas; todas as suas violações são encaradas com a 

maior repulsa e punidas com a morte. (FRAZER apud FREUD, 1910, p. 54). 
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A segunda consideração pode ser colhida do segmento acima, qual seja: o castigo é 

aplicado até mesmo em casos amorosos passageiros que não resultaram em filhos. Dessa forma, 

parece improvável que as razões para a repressão sejam de natureza prática. (FREUD, 1913, p. 

24). 

Para apresentar a terceira consideração, é indispensável explicar a transmissibilidade do 

sistema totêmico. Já foi dito que os totens são hereditários e não mutáveis pelo casamento. No 

designo de facilitar a compreensão, Freud traz o exemplo: se um homem do totem canguru 

casar-se com uma mulher do totem emu e a descendência no local se fizer pela linha feminina; 

todos os filhos, sejam meninos ou meninas, pertencerão ao clã emu. Dessa maneira, os filhos 

desse casamento estarão proibidos de manter relações incestuosas com sua mãe e irmãs, uma 

vez que todos são emus. Ainda mais, o filho emu também ficará proibido de manter relações 

sexuais com qualquer mulher do clã emu, e isso inclui também aquelas que não são suas 

parentas consanguíneas. Por outro lado, o pai, que é canguru, é livre para cometer incesto com 

as filhas (emus). (FREUD, 1913, p. 24). 

Nesse contexto, reforça-se que a ligação totêmica nos aborígenes é mais forte e rígida 

que os laços consanguíneos, o que de certa maneira serve para novamente rejeitar os 

argumentos de natureza prática, como a visão da biologia e da medicina. Ao que tudo indica, 

os australianos não estavam preocupados em vedar a endogamia com o escopo de preservar a 

espécie e garantir a mistura genética. Inclusive, é de se supor que eles não possuíam nível de 

conhecimento para concluir que as práticas incestuosas poderiam ser prejudiciais a prole. 

Oras, a exogamia totêmica não serve apenas para proibir o incesto com a mãe e as irmãs, 

mas também com todas as mulheres do clã. Conclui-se, então, que “esses selvagens tem um 

horror excepcionalmente intenso ao incesto, ou são sensíveis ao assunto num grau fora do 

comum”. (FRED, 1913, p.25). Andrea Melo resume: 

 

A exogamia totêmica é uma instituição sagrada, um construto e é uma legislação 

consciente e institucional, a proibição do incesto, portanto, se constitui na reprodução 

do sistema totêmico. 

Partindo dessa análise, Freud defende a tese de que os “selvagens” são mais 

escrupulosos nesta questão que nós. É possível que para eles isto seja dado pelo fato 

dos selvagens se acharem mais sujeitos às tentações e precisem, portanto, de uma 

proteção mais eficaz. (PONTES, 2004, p.11). 

 

Conclui-se, também, que os diversos graus de parentesco não denotam uma relação 

entre dois indivíduos, mas entre um indivíduo e um grupo. Os relacionamentos sociais, dessa 

maneira, se sobrepõem às relações físicas. (FREUD, 1913, p. 26). Em outras palavras, “a 
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exogamia totêmica, ou seja, a proibição de relações sexuais entre os membros do mesmo clã 

parece ter constituído o meio apropriado para impedir o incesto grupal. ” (Freud, 1913, p. 27). 

O autor psicanalista ainda vai além dos povos primevos ao dizer que o sistema 

classificatório dos selvagens pode ser encontrado entre os povos civilizados, “quando as 

crianças são incentivadas a referir-se aos amigos dos pais como “tio” ou “tia” ou quando, 

falando num sentido metafórico, dizemos “irmãos em Apolo” ou “irmãs em Cristo” (FREUD. 

1913, p. 26.). A comparação se amplia também à Igreja Católica, numa tentativa de proibir o 

casamento entre grupos de parentes ainda mais distantes: 

 

Nisto, assemelha-se à Igreja Católica, que estendeu a antiga proibição contra o 

matrimônio entre irmãos e irmãs ao casamento entre os que são meramente parentes 

espirituais [padrinhos, madrinhas e afilhados. (Freud, 1913, p. 29). 

 

O enigma da substituição do parentesco consanguíneo real pelo parentesco totêmico é 

aparentemente insolúvel, além de não ser o foco do estudo. O próprio psicanalista reconhece 

isso. Conquanto, serve para elucidar de forma clara a grande preocupação que têm os 

australianos, e outros povos selvagens, com a prevenção do incesto. Os exemplos a seguir 

servirão para reforçar esse entendimento: 

 

Na Melanésia, proibições restritivas desse tipo regulam as relações do menino com a 

mãe e irmãs. Assim, por exemplo, na Ilha dos Leprosos, uma das Novas Hébridas, 

quando um menino chega a uma certa idade, deixa de morar em casa e se aloja na 

“casa comum”, onde passa a comer e dormir regularmente. Pode ainda ir à casa do pai 

pedir comida, mas, se alguma irmã estiver em casa, terá de ir embora antes de comer. 

Se nenhuma irmã lá estiver, poderá sentar-se perto da porta e comer. Se, por acaso, 

um irmão e uma irmã se encontrarem ao ar livre, ela terá de fugir correndo ou 

esconder-se. 

(...) Entre os nativos da Península Gazelle, na Nova Bretanha, não é permitido que 

uma moça, depois de casada, converse com o irmão; ela nunca pronuncia o nome dele; 

designa-o por outra palavra. 

(...) Entre os batas da Sumatra, as regras de evitação aplicam-se a todos os parentes 

próximos. (...) Mesmo na presença de terceiros, um irmão e uma irmã batas sentem-

se pouco à vontade. Se um entra em casa, o outro sai. Além disso, o pai nunca pode 

ficar sozinho com a filha em casa, nem a mãe com o filho. 

(...) Em Fiji, essas regras de evitação são particularmente rigorosas; atingem não 

somente as irmãs de sangue, mas também as irmãs tribais. É de espantar-nos como o 

mais misterioso de tudo que estes mesmo selvagens realizem orgias sagradas, nas 

quais precisamente os de grau de parentesco proibido procuram ter relações sexuais – 

isto é, misterioso a menos que vejamos o contraste com uma explicação da proibição. 

(FREUD, 1913, p. 30 e 31). 

 

Na obra analisada, há diversos outros costumes narrados5, na África do Sul, na Nova 

Caledônia e nas mais variadas localidades. Há, por exemplo, regras de evitação entre cunhado 

                                                           
5 Costumes semelhantes predominam na Nova Caledônia. Se acontece um irmão e uma irmã encontrarem-se num 

caminho, a irmã esconde-se dentro do mato e o irmão passa sem virar a cabeça. (...) Em New Mecklenburg, os 
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e cunhada em Delagoa Bay, e também entre sogra e genro na Polinésia. Todas elas servem tão 

somente para comprovar a extrema sensibilidade com que as tribos australianas tratam a questão 

do incesto. 

 

Entre os melanésios da Ilha Banks, essas regras de evitação são muito severas e 

minuciosas. Um homem não deve chegar perto da mãe de sua esposa, nem ela dele. 

Se acontece os dois se encontram no caminho, a mulher se desvia e fica de costas até 

que ele tenha passado. 

(...) Em Vanua Lava, em Port Patteson, um homem só pode seguir a sogra ao longo 

da praia depois que a maré crescente tenha lavado suas pegadas da areia. Não obstante, 

o genro e a sogra podem falar-se a uma certa distancia, mas a mulher em nenhuma 

circunstância menciona o nome do marido de sua filha nem ele o dela. (FREUD, 1913, 

p. 32). 

 

Isto posto, a repressão ao incesto desses povos é regulada não apenas pelo sistema 

totêmico, mas também por um grande numero de costumes baseado em regras de evitação. Em 

suma, a interdição do incesto se estrutura na conjugação entre totem, clãs e costumes. 

 Tudo isso serve para trazer à tona, outra vez, a suposição de que os selvagens estariam 

mais propícios ao cometimento do incesto do que os homens civilizados. Por isso, necessitam 

de uma maior força coatora para impedir a satisfação de seus desejos e instintos incestuosos. 

De fato, não é possível enxergar na sociedade moderna um rol enorme de regras e costumes 

desse tipo, bem como não há nos dias de hoje penas severas para aqueles que cometem incesto. 

Superada a apresentação do sistema totêmico e do horror ao incesto presente nas 

sociedades primitivas, mesmo naquelas que não possuem instituições morais e religiosas, cabe 

avançar para o próximo tópico na tentativa de elucidar as hipóteses que procuram explicar o 

tabu. 

 

1.2 A ambivalência dos tabus 

 

                                                           
primos de certos graus estão sujeitos a restrições semelhantes às estabelecidas para irmãos e irmãs. Não podem 

aproxima-se um do outro, aperta-se as mãos, nem presentar-se, sendo-lhes permitido porém falar-se à distância de 

alguns passos. A penalidade para o incesto com uma irmã é a morte por enforcamento. (FREUD, 1913, p. 30). 

Muito curioso é que entre os barongos de Delagoa Bay, na África do Sul, as regras mais estritas afetam as relações 

de um homem com sua cunhada, a esposa do irmão de sua mulher. Se encontra essa pessoa temível em alguma 

parte, cuidadosamente a evita. Não come no mesmo prato que ela, dirige-lhe a palavra com constrangimento, não 

se aventura a ir à sua choupana e a cumprimenta com voz tremula. (FRED, 1913, p. 31). 

Entre os bantos orientais, o costume exige que o homem “tenha vergonha” da mãe de sua esposa, isto é, que se 

esquive deliberadamente à sua companhia. Não deve entrar na mesma cabana que ela e se por acaso se encontrarem 

num caminho, um ou outro volta-se para o lado, ela talvez escondendo-se por trás de um arbusto, enquanto ele 

oculta o rosto com o escudo. Se não puderem evitar-se assim e a sogra não tiver nada com que se cobrir amarra 

um talo de capim em volta da cabeça, como símbolo de evitação cerimonial. Toda comunicação entre os dois – 

seja através de terceiros, seja gritando um para o outro a uma certa distância – tem que ser uma barreira imposta. 

(FREUD, 1913, p. 32). 
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De acordo com a Enciclopédia Britânica6, “tabu” é um termo de origem polinésia, sendo 

certo que a sua tradução é  de difícil exatidão. Existem antigos termos gregos, romanos e 

hebreus cuja interpretação se aproxima ao conceito que hoje se tem de tabu. 

Isso porque, atualmente, o termo ora estudado possui um duplo sentido. Por um lado, 

associa-se “tabu” com “sagrado” e “acima do comum”; por outro, “misterioso”, “perigoso”, 

“proibido” e “impuro”. (FREUD, 1913, p.38). Há, dessa maneira, uma existência simultânea, e 

com a mesma intensidade, de dois sentidos que se opõem mutuamente, e se contradizem. Em 

síntese, pode-se considerar “tabu” como um “temor sagrado”, sendo de certa maneira uma 

“obediência sacra”. 

Via de regra, o tabu expressa restrições. Contudo, as proibições do tabu são distintas das 

proibições religiosas ou morais. Não se baseiam em nenhuma ordem divina (como as religiosas) 

e nem se enquadram em um sistema lógico-racional baseado em causas e motivos (como as 

proibições morais). À vista disso, os tabus são ininteligíveis uma vez que não possuem 

fundamentos, sendo sua origem desconhecida. Wilhelm Wundt, psicólogo alemão, descreveu 

tabu como o código de leis não escrito mais antigo do homem. (WUNDT, 1906 apud FREUD, 

1913, p.38). 

Paralelamente, em diversos momentos da obra Totem e Tabu, o conceito de tabu é 

comparado ao “imperativo categórico” da filosofia de Kant no que tange a sua natureza 

psicológica. (FREUD, 1913, p. 18). Ambos operam de maneira compulsiva e rejeitam quaisquer 

motivos conscientes. Suas origens são obscuras e a universalidade presente é uma característica 

marcante nos dois casos. 

Para Freud, qualquer teoria que procure explicar o fenômeno dos tabus de forma taxativa 

parece insatisfatória. O assunto, como um todo, é altamente difícil de compreender e pertence 

a diversas áreas do conhecimento. Apesar disso: 

 

O que nos interessa, portanto, é certo número de proibições às quais esses povos 

primitivos estão sujeitos. Tudo é proibido, e eles não têm nenhuma ideia por quê e 

não lhes ocorre levantar a questão. Pelo contrário, submetem-se às proibições como 

se fossem coisa natural e estão convencidos de que qualquer violação terá 

automaticamente a mais severa punição. (FREUD, 1913, p. 41). 

 

Destarte, a exogamia totêmica dá a impressão de ser uma ordenação sagrada de origem 

desconhecida. Ainda assim, estudar esse enigma é fundamental para perceber que os tabus 

“selvagens” não se acham tão longe de nós como é comum de se pensar. Nenhuma sociedade, 

                                                           
6 Encyclopædia Britannica Online. "Taboo." Encyclopædia Britannica Inc., 2012. Retrieved, Março, 2012. 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/579821/taboo
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mesmo em avançado nível de cultura e civilização, escapou dos efeitos dos tabus. É de se refletir 

que as proibições morais e as convenções pelas quais a sociedade moderna se rege podem ter 

uma relação fundamental com os tabus primitivos.  

Sem embargo, é evidente que as formas pelas quais o tabu se manifesta modificaram-se 

ao longo dos séculos. O totemismo, por exemplo, não está presente na contemporaneidade, mas 

foi substituído por outras instituições, como a religião e a moral. Os progressos sociais e as 

tecnologias conseguiram, de fato, limar os totens da história humana; os tabus, porém, resistem 

sem grandes mutações. (FREUD, 1913, p. 28 a 43). 

Já foi esclarecido que, comumente, os tabus se expressam em proibições e limitações. 

Wundt (1906, apud FREUD, 1913, p. 44) esclarece que a violação desses deveres esteve muito 

tempo associada ao temor de poderes “demoníacos”. Isto é, acreditava-se que uma suposta 

violação do tabu provocaria a ira e a vingança do demônio. Por essa razão, o dever totêmico era 

vigiado; e no caso de descumprimento, punido, por toda a tribo. O pensamento que reinava era 

o medo de provocar para o grupo todo a fúria do demônio.  

Essa é uma das principais transformações dos tabus para os dias atuais. Com o passar 

do tempo, a crença em demônios vai perdendo justificativa e o tabu vai se transformando numa 

força com uma base própria. Desenvolve-se nas normas do costume e da tradição e finalmente 

da lei. (FREUD, 1913, p. 44). 

 

Wundt nos comunica a seguir que o tabu é uma expressão e um derivado da crença 

dos povos primitivos no poder “demoníaco”. Posteriormente, diz ele, libertou-se dessa 

raiz e continuou sendo um poder simplesmente porque era um poder – proveniente de 

uma espécie de conservantismo mental. E daí por diante ele próprio tornou-se a raiz 

de nossos preceitos morais e de nossas leis. (FREUD, 1913, p. 44). 

 

Oras, é evidente que o tabu do incesto, que anteriormente foi regulado pelo sistema 

totêmico, hoje encontra respaldo em instituições morais, religiosas e até mesmo nas leis de 

diversos ordenamentos jurídicos. Desse ponto comprova-se a ambivalência presente. 

Subjacente à repressão existe um desejo. Afinal, não há necessidade de se proibir algo que 

ninguém deseja praticar e uma coisa que é proibida com a maior ênfase deve ser algo que é 

desejado. (FREUD, 1913, p. 91). 

  

Não há lei que ordene aos homens comer e beber ou os proíba de colocar as mãos no 

fogo. Os homens comem e bebem e mantém as mãos afastadas do fogo 

instintivamente por temor a penalidades naturais, não legais, que seriam acarretadas 

pela violência aplicada a esses instintos. 

A lei apenas proíbe os homens de fazer aquilo a que seus instintos os inclinam: o que 

a própria natureza proíbe e pune, seria supérfluo para a lei proibir e punir. (FRAZER, 

1910 apud FREUD, 1913, p. 150) 
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Reforça-se, então a dicotomia entre o “sagrado” e o “impuro”. Dois sentimentos opostos 

misturam-se num sentimento de medo mesclado com vontade. A tentação se faz presente, 

embora o receio de satisfazê-la seja deveras grande para concretizar a vontade. Melhor dizendo, 

o medo é mais forte que o prazer. Frazer continua: 

 

Por conseguinte, podemos sempre com segurança pressupor que os crimes proibidos 

pela lei são crimes que muitos homens têm a propensão natural a cometer. Se não 

existisse tal propensão, não haveriam tais crimes e se esses crimes não fossem 

cometidos, que necessidade haveria de proibi-los? Desse modo, em vez de presumir 

da proibição legal do incesto que existe uma aversão natural a ele, deveríamos antes 

pressupor haver um instinto natural em seu favor e que, se a lei o reprime, como 

reprime outros instintos naturais, assim o faz porque os homens civilizados chegaram 

à conclusão de que a satisfação desses instintos naturais é prejudicial aos interesses 

gerais da sociedade. (FRAZER, 1910 apud FREUD, 1913, p. 150). 

 

Aqui, a visão simplicista da “aversão natural ao incesto” é completamente refutada pelo 

teórico psicanalista, que não satisfeito em apenas rejeitá-la, ainda afirma que na verdade o que 

existe é um anseio em cometê-lo. No entanto, a tentação apenas não se concretiza por diversos 

meios e pelas mais variadas instituições que possuem a função de impedi-la.  

Em outras palavras, “a base do tabu é uma ação proibida, para cuja realização existe 

forte inclinação do inconsciente” (FREUD, 1913, p. 52). Ou ainda, “em seu inconsciente não 

existe nada que mais gostassem de fazer do que violá-los, mas temem fazê-lo; temem 

precisamente porque gostariam, e o medo é mais forte que o desejo” (FREUD, 1913, p. 51). 

E assim sendo, de nada adianta questionar os selvagens para intriga-los a responder qual 

é o motivo real de suas proibições, qual é a origem do tabu. Eles não poderiam responder. O 

seu motivo é “inconsciente”. O sujeito nada sabe a respeito dele e muito menos do conflito entre 

as duas tendências opostas. Ele apenas deseja constantemente realizar os atos proibidos, mas 

ao mesmo tempo o detesta. Tudo isso de forma inconsciente, conforme se concluirá no presente 

capítulo. Aguardemos o momento oportuno para isso. 

Por fim, compete destacar que a identificação da ambivalência emocional é uma grande 

– e talvez, a maior, contribuição da psicanálise para o estudo dos tabus. O próprio autor 

reconhece isso no prefácio de sua obra Totem e Tabu. (FREUD, 1913, p. 18). Não obstante, 

diversas outras áreas do conhecimento e inúmeros outros autores e pensadores procuraram 

contribuir com seus pontos de vistas acerca do fenômeno. No quarto e último capítulo da obra 

em tela são retratadas algumas dessas teorias. 
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1.3 As teorias sobre a origem do tabu do incesto 

 

Antes de mais nada, cumpre esclarecer que há autores que enxergam a exogamia como 

parte inerente do sistema totêmico. Por outro lado, diversos autores negam a vinculação entre 

esses dois institutos, sustentando que a conexão entre esses dois aspectos nas culturas mais 

antigas trata-se de uma mera convergência fortuita, uma coincidência. A esses últimos, Freud 

registra um certo desprezo e ressalta que suas teorias são de infindáveis dificuldades e más 

interpretações. (FREUD, 1910, p. 143). 

Durkheim, por sua vez, acredita no nexo causal entre os princípios básicos do totemismo 

e a consequente exogamia fruto desse. Para ele, o tabu ligado aos totens estava fadado a 

envolver o veto contra a manutenção de relações sexuais com uma mulher do mesmo totem. 

 

O totem é do mesmo sangue que o homem e, consequentemente, a proibição contra o 

derramamento de sangue (em conexão com a defloração e a menstruação) proíbe-o de 

ter relações sexuais com uma mulher que pertença ao seu totem. Andrew Lang (1905, 

125), que concorda com Durkheim quanto a este ponto, acredita que a proibição contra 

as mulheres do mesmo clã pudesse funcionar mesmo sem nenhum tabu sanguíneo. 

(...) Incidentalmente, ele complica isto com outra explicação da exogamia e deixa de 

demonstrar como as duas explicações estão relacionadas uma com a outra. (FREUD, 

1913, p. 147). 

 

Já Westermarck, filósofo e sociólogo, procura explicar o horror ao incesto baseando-se 

tão só na ideia abstrata que pessoas que vivem juntas e com muita intimidade desde a infância 

possuem uma aversão inata às relações sexuais. (WESTERMACK, 1906-8, p. 368 apud 

FREUD, 1913, p. 149). Havelock Ellis, psicólogo, endossa o pensamento de Westermack: 

 

A falha normal da manifestação do instinto de acasalamento no caso de irmãos e irmãs 

ou de meninos e meninas criados juntos desde a infância é um fenômeno meramente 

negativo, devido à ausência inevitável, nessas circunstâncias, das condições que 

evocam o instinto de acasalamento (...) Entre aqueles que foram criados juntos desde 

a infância, todos os estímulos sensoriais da visão, audição e tato foram amortecidos 

pelo uso, levados ao nível calmo da afeição e privados de sua potência de despertar a 

excitação eretística que produz a tumescência sexual. (WESTERMACK, 1906-8, p. 

368 apud FREUD, 1913, p. 149). 

 

Freud e Frazer fazem questão de contra argumentar. (FRAZER, 1910, p. 97 e seg. apud 

FREUD, 1913, p. 150). O primeiro ressalta que a suposta proximidade, se verdade, não se 

aplicaria somente aos parentes consanguíneos, mas também afetaria pessoas totalmente alheias 

ao parentesco, simplesmente por partilharem de um lar comum. E isso, na prática não ocorre. 
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Já Fazer recorre à ideia, já apresentada no presente trabalho7, de que havendo uma repulsa 

instantânea às práticas incestuosas, não haveria porque proibi-las via totem, costumes, religiões 

e leis. Ou melhor, se a natureza proíbe, seria inútil a lei proibir e punir. Freud ainda conclui que 

a psicanálise torna a hipótese de aversão inata ao incesto totalmente insustentável. Para ele, na 

realidade, existe uma aspiração inconsciente que caminha no sentido do cometimento da 

endogamia. 

Outra explicação da lei contra o incesto, amplamente defendida, baseia-se sugestão de 

que a endogamia seria prejudicial à espécie, ameaçando assim a raça humana. De acordo com 

essa teoria, os povos primitivos desde cedo notaram os perigos mencionados e deliberadamente 

adotaram a proibição. Mais uma vez, Freud junto a Durkheim refutam essa noção, com uma 

infinidade de objeções. (DURKHEIM, 1898, p. 33 e seg. apud FREUD, 1913, p. 151). 

Prima facie, a vedação do incesto data de tempos mais antigos que a própria 

domesticação de animais. É difícil crer que os ancestrais possuíssem esse grau de 

conhecimento. Os homens primevos não eram capazes de entender os efeitos prejudiciais da 

endogamia sobre os caracteres raciais. “Tudo o que sabemos sobre os selvagens 

contemporâneos torna altamente improvável que seus ancestrais mais remotos já estivessem 

preocupados em preservar de danos a progênie”. (FREUD, 1913, p. 151). 

 Secundo, até mesmo nos dias atuais não se tem certeza dos efeitos negativos da 

endogamia. A biologia e a medicina, vira e mexe, se contradizem nessa questão, tornando difícil 

chegar-se a um consenso. 

Tertium, Freud foi capaz de demonstrar que o tabu do incesto possui um caráter 

ambivalente entre um desejo e um contra-desejo. Para a psicanálise, há uma grande ânsia de 

satisfazer a vontade incestuosa, que somente é interrompida por um medo, que é ainda maior. 

Foi revelado, ademais, que esse sentimento parece ser ainda mais ativo e intenso entre os povos 

primitivos que entre os civilizados. (FREUD, 1913, p. 151). 

Segundo Freud, Charles Darwin também se arriscou em solucionar a origem do horror 

ao incesto. O biólogo britânico partiu de uma teoria histórica, baseada em noções de domínio e 

ciúmes. Supunha, ele, que numa horda primitiva, o líder do grupo possuísse uma hegemonia 

sobre as mulheres. Todas estavam a sua disposição sexual e o número de esposas dependia tão 

somente da sua capacidade de obtê-las e sustenta-las. Poderia haver, também, outros homens 

nessas hordas. Porém, o chefe da horda guardava zelosamente suas esposas e não as 

compartilhava com os demais. Esses eram submissos ao seu poder e, em regra, mais jovens. A 

                                                           
7 Ver páginas 07 e 08. 
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promiscuidade sexual, dessa maneira, apenas não ocorria por ciúmes desse macho alpha, que é 

mais velho, mais forte e mais poderoso do que os homens mais jovens. (DARWIN, 1871, p. 

362 e seg. apud FREUD, 1913, p. 152 e seg.) 

Caso houvesse desobediência dos homens mais novos, esses eram expulsos 

violentamente e forçados a procurar outro lugar. Com o tempo, conseguiriam esses primitivos 

encontrar uma ou mais companheiras e, assim sendo, formavam suas próprias hordas. 

Estabeleciam-se como chefes da comunidade e agiam da mesma forma que o macho alpha do 

outro grupo.  

 

Os machos mais novos, sendo assim expulsos e forçados a vaguear por outros lugares, 

quando por fim conseguiam encontrar uma companheira, preveniram também uma 

endogamia muito estreita dentro dos limites da mesma família. (DARWIN, 1871, 362 

e seg, apud FREUD, 1913, p.153) 

 

Para Darwin, então, a exogamia deriva das condições reinantes entre os homens da 

horda primeva. As relações sexuais seriam proibidas por causa de ciúmes do líder. Com o tempo 

e após inúmeras repetições desse costume, isto produziria uma lei consciente contra o incesto 

entre membros de um lar comum. Após o estabelecimento do totemismo, essa regra se torna, 

também, uma regra totêmica, qual seja, “nenhuma relação sexual dentro do totem” (DARWIN, 

1871, p. 362 e seg. apud FREUD, 1913, p. 153). 

Se para Durkheim a exogamia deriva do totemismo, para Darwin a ordem se inverte, 

tendo a exogamia se originada antes do totemismo e nele se vinculando em momento posterior. 

Não obstante as explicações trazidas, é inegável que qualquer teoria é incapaz de 

solucionar todas as questões que se levantam ao redor do tabu do incesto. Há fortes argumentos 

nas mais diversas áreas de conhecimento. Esses em muito colaboram para se entender o 

fenômeno universal da interdição do incesto. Foram primordiais, por exemplo, para apresentar 

a universalidade que existe na proibição, bem como as características desse tabu. Todavia, o 

fenômeno é assaz complexo para se resumir inteiramente a qualquer justificativa sugerida. “De 

nenhuma outra maneira parece possível explicar em todos os seus pormenores um sistema ao 

mesmo tempo tão complexo e tão regular”. (FRAZER, 1910, apud FREUD, 1913, p. 148). 

A obscuridade sobre a origem do tabu permanece intensa, mesmo após diversos teóricos 

terem se debruçado sobre o assunto. Aparentemente, a interdição do incesto carece de motivos, 

sendo o seu nascimento de caráter misterioso. 

É claro que é frustrante não encontrar essa resposta, ainda mais quando se procura 

insistentemente por uma explicação. Mas Freud reconhece suas limitações. 
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Poder-se-ia esperar que aqui, mais uma vez, tivéssemos diante de nós uma escolha 

entre explicações sociológicas, biológicas e psicológicas. (...) Não obstante, ao fim de 

nossa investigação, podemos apenas endossar a conclusão resignada de Frazer. 

Ignoramos a origem do horror ao incesto e nem mesmo podemos informar em que 

direção procurá-la. Nenhuma solução proposta ao enigma parece satisfatória. 

(FREUD, 1910, p 151 e 152). 

 

Em que pese limitações que se têm em elucidar todas as causas e motivos, bem como a 

origem do tabu, a obra de Freud permanece como referência para o assunto. É que a psicanálise, 

nesse mar de escuridão, lançou ao tema um raio de luz. Os conceitos apresentados por essa 

ciência serão tratados logo a seguir, na intenção de demonstrar a enorme contribuição que Freud 

deu ao estudo do tabu do incesto. 

 

1.4 A contribuição da psicanálise freudiana 

 

Antes de mais nada, para a psicanálise o horror ao incesto é uma característica 

essencialmente infantil. É de conhecimento geral a teoria do Complexo de Édipo que Freud 

desenvolveu em grande parte de suas obras e análises terapêuticas. Apresentada pela primeira 

vez em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), o Complexo de Édipo esteve 

presente e foi aprofundado em praticamente todas as produções freudianas. Como exemplo, 

pode-se citar a obra Analise de uma fobia em um menino de cinco anos, publicada pelo 

psicanalista em 1909.  

 

1.4.1 A fobia de Hans  

 

Esse trabalho, um dos mais importantes de Freud, contém várias considerações sobre o 

comportamento sexual das crianças, a partir das observações e relatos a respeito do pequeno 

Hans. 

No caso estudado, Freud só interveio diretamente uma única vez: a partir de uma 

consulta terapêutica com a presença do pai e da criança. Isso porque o tratamento foi realizado 

pela própria família de Hans. Não obstante, Freud participou de forma indireta durante todo o 

processo a partir de troca de correspondências com o pai da família, um grande interessado pela 

psicanálise. Em 1909, então, esses relatos foram publicados, após modificação dos nomes dos 

envolvidos para preservar as suas identidades. 
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Em síntese, Hans aos cinco anos de idade passou a demonstrar um enorme medo de 

cavalos. Em alguns momentos, o medo ficava tão grande que o menino se recusava até mesmo 

a sair à rua. O pai, preocupado em encontrar as origens dessa fobia, passou a documentar uma 

série de observações que extraia do comportamento de seu filho. As conversas com o pequeno 

também foram relatadas e de muito contribuiu para a conclusão final, que nada mais é que uma 

confirmação da teoria freudiana do Complexo de Édipo. 

Hans, como toda criança, possuía uma afeição e um amor enorme por sua mãe. O 

cuidado que tinha recebido quando bebê fez desenvolver um sentimento de carinho e de 

satisfação, que se justificava desde os pioneiros momentos prazerosos da amamentação (prazer 

oral). O próprio menino, aos cinco anos, reconhecia o prazer proveniente do contato cutâneo 

com a mãe e desejava insistentemente dormir ao seu lado. Por conta disso, Freud defende que 

a primeira escolha de objetos para amar feita por uma criança é incestuosa (FREUD, 1913, p. 

37). 

Hans desejava possuir a sua mãe só para si. É que a libido infantil é direcionada a um 

dos pais como escolha sexual. Durante suas férias de verão, na ausência do pai, o menino foi 

capaz de possuir a máxima atenção de sua mãe, tendo ficado a maior parte do tempo sozinho 

com ela e dormido diversas vezes ao seu lado. Todavia, ao fim das férias, a criança percebeu 

que estava novamente obrigada a dividir os cuidados da mãe para com o seu pai. 

É nesse momento que nasce, ou somente fica mais evidente, um sentimento de 

competitividade de Hans com o pai nos favores e carinhos da mãe. O pai passa a ser visto pela 

criança como um entrave para ter a mãe exclusivamente para si.  

 

Hans era realmente um pequeno Édipo que queria ter seu pai “fora do caminho”, 

queria livrar-se dele, para que pudesse ficar sozinho com sua linda mãe e dormir com 

ela. Esse desejo tinha-se originado durante suas férias de verão, quando a presença e 

ausência alternativa de seu pai tinha atraído a atenção de Hans da qual dependia a 

intimidade com sua mãe, que ele desejava tanto. Nessa época a forma tomada pelo 

desejo tinha sido simplesmente que seu pai devia “ir embora”; num estágio posterior 

tornou-se possível para seu medo de ser mordido por um cavalo branco ligar-se 

diretamente a essa forma de desejo. (FREUD, 1909, p. 102). 

 

Aqui Freud relaciona a fobia de Hans a cavalos com o sentimento de medo e frustração 

que o menino possuía com seu pai. Os cavalos eram animais grande e fortes, com quem Hans 

não podia competir. Essa mesma impressão, o menino possuía do seu pai. Hans tinha fantasias 

de casar com sua mãe e ter inúmeros filhos. Freud vai além e afirma até mesmo que o menino 

desejava, inconscientemente, penetrar na sua mãe. Para isso, Hans torcia para o pai se afastar. 

Porém, esse sentimento foi diversas vezes reprimido, como nas ocasiões em que seus pais o 
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proibiram de dormir junto a sua mãe. O menino tomou consciência, então, de que não podia 

vencer o pai nessa disputa e esse foi o início de sua angústia. A partir daí, Hans começou a ter 

pesadelos em que um cavalo (pai) o mordia. 

Ademais, Hans ao mesmo tempo que odiava, possuía um carinho e amor paternal. Havia 

um reconhecimento infantil dos cuidados que seu pai também dedicava a ele. Evidencia-se, 

então, um sentimento ambivalente de toda criança para com seu pai. Hans amava-o 

profundamente ao mesmo tempo que nutria desejos de sua morte. “Ele não podia deixar de 

demonstrar o fato da existência desta contradição, batendo no seu pai e logo depois beijando o 

lugar em que ele tinha batido” (FREUD, 1909, p. 103).   

Com o tempo, o menino vai percebendo que seu desejo incestuoso nunca vai se realizar 

devido as repressões que o ambiente social e sua própria psique causam. E a vida de todos seres 

humanos é marcada por essa ambivalência de sentimentos. O Complexo de Édipo é baseado 

em desejos contraditórios que nunca serão completamente extintos, sendo a base da formação 

psíquica de todos nós. “A vida emocional do homem é, em geral, feita de pares de contrários 

como estes” (FREUD, 1909, p. 103). Via de regra, esses sentimentos não são conscientes, bem 

como a sua respectiva repressão. Ambos coexistem lado a lado no inconsciente humano. 

A frustração de não realizar a primeira fantasia sexual caminha conosco a vida inteira. 

Todavia, é possível transferir o desejo sexual inicial (incestuoso) a diversos outros objetos ao 

longo da vida. Hans, ao final da análise, consegue curar sua fobia de cavalos e sua ansiedade 

desaparece completamente. Além disso, o pequeno Édipo foi capaz de conciliar os sentimentos 

ambivalentes presentes na relação paternal. A conclusão não poderia ter sido mais favorável 

para o estudo da psicanálise: 

 

Minha impressão é de que o quadro da vida sexual de uma criança apresentado nessa 

observação do pequeno Hans está muito de acordo com o relato que forneci (baseando 

meus pontos de vista em exames psicanalíticos de adultos) nos meus Três Ensaios. 

(FRED, 1909, p. 94) 

 

1.4.2 Esclarecimentos sobre o Complexo de Édipo 

 

O Complexo de Édipo, então, apresenta-se como um importante estruturador da psique 

individual. É evidente que Freud ao analisa-lo tomou como objeto o desenvolvimento 

psicossexual de crianças do sexo masculino. Todavia, o édipo freudiano possui caráter 

universal, atingindo todas as crianças, sejam elas do sexo feminino ou masculino, sejam elas 
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criadas com pais ou criadas em orfanatos, sejam elas heterossexuais ou homossexuais ao longo 

de suas vidas.  

Em vista disso, é necessário esclarecer sobre os diferentes meios que pelo qual o Édipo 

se manifesta. Às meninas, por exemplo, Freud refere-se ao Complexo de Édipo feminino, sendo 

que a doutrina psicanalítica prefere utilizar o termo “Complexo de Electra”. Os princípios 

aplicados a esse são semelhantes aos aplicados anteriormente. Há apenas uma inversão de 

papéis: o objeto de escolha sexual da menina é o pai. Dessa forma, atraída pelo próprio pai, a 

criança passa a disputar com a mãe a atenção deste homem. E assim como menino experimenta 

o sentimento de culpa e remorso no que tange ao pai; a menina o sente no tocante à mãe. 

 

O menino tem o desejo de ter a mãe só para si; quer penetrá-la e sente que para isso 

deve afastar o pai do caminho, destruí-lo, como a um rival. A menina tem a fantasia 

de ser penetrada pelo pai e ter um bebe dele. À medida que surge, tal desejo é 

reprimido pela criança porque, segundo Freud, ela teme sofrer represálias físicas dos 

pais. (...). Uma vez reprimido, o desejo de ter a mãe e hostilizar o pai, no caso do 

menino, ou vice-versa, no caso da menina, é afastado da consciência, mas não da vida 

mental da criança. Ela permanece como conteúdo do inconsciente, operando em 

sintonia com a vivencia que cada indivíduo teve dessa fase da vida (LIMA, 2001, p. 

39). 

 

Está presente, desse modo, tanto nas meninas quanto nos meninos, o desejo original de 

ter um dos pais para si e, consequentemente, também está presente a simultânea repressão desse 

desejo. 

Em outro sentido, poder-se-ia questionar a universalidade do Édipo no que se refere às 

crianças que foram abandonadas e criadas sem pais, como por exemplo, as crianças de rua ou 

de orfanato. Para fugir desse dilema, Freud explica que na ausência de pais, a figura paterna 

pode ser ocupada por outra pessoa, como um irmão mais velho ou um tutor; ao passo que a 

figura materna, na ausência de uma genitora, fica a cargo de qualquer pessoa que assuma esse 

papel, aproximando-se dos carinhos e cuidados que se espera de uma mãe. 

Em síntese, a universalidade do Complexo de Édipo é um pressuposto fundamental da 

teoria freudiana. Todos nós passamos por esse mix de sentimentos ambivalentes ao longo da 

nossa formação psicológica infantil, cada qual com suas peculiaridades. Todos nós possuímos 

desejos e impulsos sexuais incestuosos que são duramente reprimidos e nos trazem imensa 

frustração. Esse desgosto repercute ao longo de toda a existência e incide de diversos modos na 

psique de cada um. Por conta disso, Freud sustenta que o Complexo de Édipo é o “complexo 

nuclear de todas as neuroses” (FREUD, 1913, p. 185). 
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1.4.3 O Édipo e o tabu do incesto 

 

Há uma conexão muito grande entre a psicanálise e o fenômeno sociológico dos tabus. 

O caráter de universalidade, por exemplo, está presente tanto no Complexo de Édipo quanto no 

tabu do incesto. Para mais, ambos possuem origens misteriosas e são igualmente destituídos de 

motivos, sendo mantidos por um medo irresistível. Em outras palavras, há uma certeza interna, 

uma convicção moral, de que qualquer violação conduziria a uma desgraça insuportável. 

(FREUD, 1913, p. 46). 

Outro item de concordância baseia-se na ambivalência simultânea entre desejo e contra 

desejo. Já foi dito que “a base do tabu é uma ação proibida, para cuja realização existe forte 

inclinação do inconsciente” (FREUD, 1913, p. 52). Ou seja, a obediência ao tabu significa em 

si mesmo a renúncia de algo desejável. Igual ocorre com o complexo freudiano.  

E é nessas similitudes que Freud irá identificar a ligação entre os tabus e as neuroses 

(tendo o Édipo como núcleo). “Somos levados a acreditar que essa rejeição é, antes de tudo um 

produto da aversão que os seres humanos sentem pelos seus primitivos desejos incestuosos, 

hoje dominados pela repressão”. (FREUD, 1913, p. 37). 

Relembrando os aborígenes australianos, Freud vai concluir que os desejos incestuosos 

dos povos primitivos são encarados como perigo imediato. Por esse motivo, severas medidas 

são tomadas por eles no intuito de coibir a realização desses instintos sexuais. A psicanálise 

revelou que o totem é o substituto do pai e existe uma ambivalência entre o clã e o seu animal 

totêmico: por um lado, há admiração; do outro, há medo de provocar a sua fúria. Oras, a 

interligação é nítida e evidente. Em diversos momentos, os próprios primitivos descrevem o 

totem como um ancestral comum e pai primevo. Conclui-se, assim, que “o sistema totêmico é 

um produto das condições em jogo no complexo de Édipo” (FREUD, 1913, p. 159). 

Até mesmo a teoria de Darwin serve para reforçar essa compreensão. De acordo com o 

biólogo, a horda primeva possuía um pai violento e ciumento que guardava todas as fêmeas 

para si e expulsava os filhos à medida que cresciam e demonstravam seus anseios incestuosos8. 

Freud vai além e diz que se essa teoria for válida, o desfecho vai além do que descreveu Darwin. 

Supõe Freud que os filhos da horda primitiva possuíam sentimentos contraditórios em 

relação ao pai. O pai era temido e ao mesmo tempo invejado e admirado, servindo como modelo 

de homem para seus filhos. Certo dia, os irmãos que haviam sido expulsos, tomados por um 

                                                           
8 Ver páginas 13 e 14. 
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acesso de ódio, retornaram juntos, mataram e devoraram o pai. Depois disso, tomaram para si 

as mulheres do pai, concretizando o desejo edipiano. (FREUD, 1913, p. 171). 

Passada a euforia, os irmãos perceberam a grandiosidade do feito e proibiram que isso 

acontecesse de novo. Para não serem mortos por seus filhos, criaram a vedação da morte do pai 

– totem - e a regra da exogamia. Foi instituída a lei do incesto também para evitar que os irmãos 

se matassem entre si, pois todos desejavam todas mulheres para si. Com isso, no propósito de 

manter a paz, abriram mão das mulheres que agora tinham sido libertadas. 

Entretanto, com o tempo foi aparecendo um sentimento de culpa e remorso pelo crime 

cometido com o pai, que embora temido, também era admirado. 

 

A tumultuosa malta de irmãos estava cheia dos mesmos sentimentos contraditórios 

que podemos perceber em ação nos complexos-pai ambivalente de nossos filhos e de 

nossos pacientes neuróticos. Odiavam o pai, que representava um obstáculo tão 

formidável ao seu anseio de poder e aos desejos sexuais; mas amavam-no e 

admiravam-no também. Após terem-se livrado dele, satisfeito o ódio, e posto em 

prática os desejos de identificarem-se com ele, a afeição que todo esse tempo tinha 

sido recalcada estava fadada a fazer-se sentir e assim o fez sob a forma de remorso. 

Um sentimento de culpa surgiu, o qual, nesse caso, coincida com o remorso sentido 

por todo o grupo. O pai morto tornou-se mais forte do que o fora vivo (...) Anularam 

o próprio ato proibindo a morte do totem, o substituto do pai; e renunciaram aos seus 

frutos abrindo mão da reivindicação às mulheres que agora tinham sido libertadas. 

Criaram, assim do sentimento de culpa filial, os dois tabus fundamentais do 

totemismo, que, por essa própria razão, corresponderam inevitavelmente aos dois 

desejos reprimidos do complexo de Édipo. (FREUD, 1913, p. 171). 

 

Oras, o respeito ao animal totêmico – e a consequente censura do incesto e do homicídio 

do pai – não passam de um mero remorso. Eternizar o pai foi o meio pelo qual os primitivos 

conseguiram apaziguar o sentimento de culpa coletiva. Isto posto, a psicanálise acredita que o 

totemismo e a exogamia estavam intimamente ligados e tiveram uma origem simultânea. 

(FREUD, 1913, p. 175). 

 

O sistema totêmico foi, por assim dizer, um pacto com o pai, no qual este prometia-

lhes tudo o que uma imaginação infantil pode esperar de um pai – proteção, cuidado 

e indulgencia – enquanto que, por seu lado, comprometiam-se a respeitar-lhe a vida, 

isto é, não repetir o ato que causada a destruição do pai real. (...) Dessa maneira, o 

totemismo ajudou a amenizar a situação e tornou possível esquecer o acontecimento 

a que devia sua origem. (FREUD, 1913, p. 173). 

 

A religião totêmica surgiu do arrependimento pelo parricídio cometido. E perdurou 

milhares de anos, exercendo uma profunda influência no desenvolvimento da sociedade. A 

culpa encontra expressão em todas as religiões que vieram posteriormente, afinal, “no fundo, 

Deus nada mais é que um pai glorificado” (FREUD, 1913, p. 176). As duas proibições totêmicas 
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se deparam, também, com o conjunto de regras morais modernos, bem como o conjunto de leis 

atuais. 

 

Ao concluir, então, esta investigação excepcionalmente condensada, gostaria de 

insistir em que o resultado dela mostra que os começos da religião, da moral, da 

sociedade e da arte convergem para o complexo de Édipo. Isso entra em completo 

acordo com a descoberta psicanalítica de que o mesmo complexo constitui o núcleo 

de todas as neuroses. (FREUD, 1913, p. 185). 

 

Na sociedade contemporânea, os tabus ainda existem em nós. Já o totem não. Esse já 

foi relegado há muito tempo e substituído por outras instituições. O ordenamento jurídico é uma 

dessas instituições. A lei e o direito são co-responsáveis por manter vivo as restrições advindas 

dos tabus.  

Todavia, é evidente que na atualidade as legislações modernas não fazem referências 

aos totens ou às regras de evitação narradas na Melanésia, em Fiji ou na Nova Caledônia. 

Igualmente, a lei atual não diz respeito a agrupamentos tribais, subdivisão em clãs, celebração 

de rituais e tudo mais. A sociedade moderna possui uma cultura extremamente diferente. Mas 

isso não impede que o tabu do incesto se manifeste mediante novas formas. O casamento, por 

exemplo, é uma instituição que ganhou forte influência no Ocidente a partir do Cristianismo, 

passando a ser até a mesmo em muitos momentos da história como “o único mecanismo 

legítimo de criação de família”. (STOLZE, 2015, p. 59). Nessa instituição, de primordial 

interesse ao estado contemporâneo, o tabu do incesto se apresenta como um dos pilares mais 

essenciais. Igual ocorre no sistema jurídico penal, com a eventual proibição de práticas 

incestuosas a partir do poder de coerção e punição pelo Estado. Diversas são as formas pelas 

quais o incesto se manifesta atualmente, sendo o direito apenas uma de suas expressões mais 

evidentes. E o tema será tratado de forma profunda no capítulo a seguir. 
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2. O DIREITO E O INCESTO 

 

A universalidade do horror ao incesto, verificada por Freud, também se faz presente no 

campo do direito internacional comparado. Isso porque inúmeras legislações nacionais proíbem 

a prática de relações sexuais incestuosas. Na contemporaneidade, essas proibições possuem um 

elevado grau de variação. Vão desde punições penais severas até meros impedimentos de 

caráter civil. Em outras palavras, há países que condenam o incesto com pena de morte, 

enquanto outros apenas não reconhecem os direitos civis provenientes dessas relações. 

A partir do princípio da soberania nacional, cada país possui competência legislativa 

para elaborar seu próprio ordenamento jurídico, ou seja, o sistema normativo que irá reger as 

regras de comportamento e as respectivas punições em casos de descumprimento. Assim sendo, 

o incesto é tratado de forma diferente sob o ponto de vista das legislações nacionais comparadas. 

 Não obstante, há Tratados Internacionais e Declarações de Direitos Humanos que 

procuram dar tratamento especial às crianças, no objetivo de protege-las de abuso e violência 

sexual. A Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança9 (1989), por exemplo, 

reconhece como criança toda pessoa de até dezoito anos incompletos, devendo o Estado 

assegurar a sua proteção integral e especial. No documento, reconhece-se, também, criança 

“como pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, que ainda não desenvolveu 

plenamente a sua personalidade e está em processo de formação, tanto no aspecto físico quanto 

psíquico, intelectual, moral e social” (NAKATANI, 2012, p. 06).   

Tratando-se, então, de um sujeito em fase de desenvolvimento de suas potencialidades 

humanas, apresenta-se uma carga maior de vulnerabilidade, razão pela qual se justifica uma 

maior proteção (NAKATANI, 2012, p.06). Por conta disso, as convenções internacionais e as 

legislações nacionais10 buscam coibir o incesto infantil, por entende-lo como uma espécie de 

violência sexual de vulneráveis. 

O presente capítulo não se preocupa em abordar o incesto a partir da referida visão. Isto 

é, não discorrerá de abusos sexuais cometidos contra crianças, que pode acontecer tanto de 

forma intrafamiliar (incesto) ou extrafamiliar (não incestuosa).  

                                                           
9 O Brasil ratificou o documento em 26 de janeiro de 1990, com a aprovação pelo Decreto Legislativo nº 28, de 

14 de setembro de 1990 e promulgação pelo Decreto Presidencial nº 99.710/90. (NAKATANI, 2012, p. 06). 

 
10 No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente reconhece a “condição peculiar da criança e adolescente como 

pessoas em desenvolvimento”. O Código Penal, por sua vez, proíbe a conjunção carnal ou a prática de ato 

libidinoso com menor de 14 anos. Em relação aos menores de 18 e maiores de 14 anos, configura-se crime sexual 

apenas se não houver consentimento ou ficar provada a vulnerabilidade. 
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É evidente que na concepção que se construiu em torno da vulnerabilidade infantil, a 

proibição do incesto demonstra-se extremamente razoável e assaz necessária. O trabalho em 

tela não intenta questionar esses valores. Existe uma relativa concordância internacional sobre 

o tema, apoiando-se em tratados, declarações e convenções. À criança não é cedida competência 

e capacidade para se autodeterminar sexualmente, tendo em vista a sua condição de pessoa em 

desenvolvimento11. 

Nesse sentido, proponho que realizemos um exercício de abstração. Considerando o 

incesto como gênero, é factível classifica-lo em duas espécies distintas. A primeira seria o 

incesto infantil, baseado em estupro e violência. Isso porque se reconhece internacionalmente 

a condição de vulnerabilidade das crianças, impossibilitando-as, assim, de consentir com as 

práticas sexuais.  

Já a outra espécie, por sua vez, seria o incesto consensual. Este não envolve abuso e 

violência sexual, uma vez que não diz respeito a pessoas em situação de vulnerabilidade. No 

incesto consensual, os sujeitos são adultos e os adultos são, via de regra, capazes de se 

autodeterminarem sexualmente e escolherem de forma consciente as pessoas com quem 

desejam se relacionar.  

Chega-se, finalmente, à grande problematização do presente trabalho. Deveria o Estado 

atual intervir na autodeterminação sexual com o objetivo de repreender o incesto entre pessoas 

capazes? Ou ainda, o tabu do incesto, a partir da concepção freudiana, se justifica no atual 

ordenamento jurídico, mesmo tendo em vista todas as revoluções sexuais contemporâneas que 

prezam pela autodeterminação? No próximo capítulo, serão tratados os conceitos de Estado e a 

sua relação com a liberdade individual e o respeito à autonomia privada. Também será tratado, 

de forma pormenorizada, o atual conceito de autodeterminação sexual.  Por enquanto, devemos 

nos conter em apenas ilustrar o papel do direito na manutenção do tabu - milenar - do incesto. 

 

2.1 O tabu do incesto no direito comparado 

 

As limitações temporais e as limitações linguísticas tornam impossível uma análise 

fidedigna de todas as legislações nacionais no tocante ao assunto da interdição do incesto. Dessa 

                                                           
11 As legislações nacionais de cada país variam no que se refere à capacidade civil, idade de consentimento, idade 

núbil, maioridade, infância e adolescência. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente 

considera como criança pessoas menores de 12 anos, enquanto os adolescentes são aqueles entre 12 e 18 anos. 

Ainda mais, no Brasil a idade núbil (idade mínima para contrair núpcias) é 16 anos, conforme art. 1517 do Código 

Civil brasileiro. Já a idade mínima para o consentimento sexual é 14 anos. Isso quer dizer que nos atos sexuais 

praticados com menores de 14 anos, presume-se violência. Dessa forma, quem se envolve sexualmente com 

alguém abaixo dessa idade, comete o crime de “estupro de vulnerável”, previsto no art. 217-A do Código Penal. 
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forma, sem a possibilidade de abarcar todos os ordenamentos jurídicos existentes, o atual 

capítulo se concentra apenas em ilustrar a grande preocupação que alguns países possuem em 

coibir o sexo e o casamento dentro da mesma família. Para o referido estudo, foram escolhidos 

países de língua portuguesa, inglesa e espanhola, devido à afinidade linguística. Nesse ponto, 

os manuais de direito e os livros de caráter dogmático deram grandes contribuições ao objetivo 

alçado nesse capítulo: elucidar de forma ilustrativa a forte presença do tabu do incesto no direito 

internacional comparado. Isso porque antes de adentrar às críticas que zelam por um Direito 

emancipado e imoral, é necessário apresentar os dispositivos legais referentes ao tema. 

 

2.1.1 O tabu do incesto no ordenamento jurídico de países da América Latina 

 

Na América Latina, países como México, Chile, Argentina, Peru e Brasil possuem 

restrições de natureza civil à pratica do incesto. Isto é, as leis anti-incesto desses países apenas 

cerceiam o direito ao casamento entre as pessoas envolvidas nessa relação. Enquanto isso, em 

outros continentes, prevalecem ordenamentos jurídicos que atribuem punições de natureza 

penal no que tange as práticas incestuosas. Não é caso do direito latino-americano. O Código 

Civil Federal do México, disponível no sítio eletrônico da Cámara de Diputados12, trata dos 

impedimentos matrimoniais no artigo 156: 

 

“Artículo 156.- Son impedimentos para celebrar el contrato de matrimonio: 

(...)III. El parentesco de consanguinidad legítima o natural, sin limitación de grado en 

la línea recta, ascendente o descendente. En la línea colateral igual, el impedimento 

se extiende a los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigual, el 

impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en el tercer 

grado y no hayan obtenido dispensa; 

 IV. El parentesco de afinidad en línea recta, sin limitación alguna; ” 

 

Antes de mais nada, é importante esclarecer que parentes em linha reta são aqueles 

ligados pelo vínculo de ascendência ou descendência, ou seja, são os pais, avós, bisavós, filhos, 

netos e bisnetos. Todos estes são parentes conectados por uma linha linear na árvore 

genealógica. No México, não poderão celebrar casamento entre si independentemente do grau 

de parentesco. Isso quer dizer que assim como o pai não pode casar com o filho, o avô não 

                                                           
12 Câmara de Diputados Del H. Congreso de La Unión. Código Civil Federal. Disponível em: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/2_241213.pdf.  Acesso em: 24/08/2016 
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poderá casar com o neto e nem o bisavô com o bisneto. (MONTESERRAT, CONTRERAS, 

201013, p. 32) 

Já a linha colateral diz respeito àqueles parentes ligados por um ascendente em comum. 

Estes não estão relacionados por uma linha linear (como os parentes em linha reta), mas sim 

por ramificações da árvore genealógica. São pessoas provenientes do mesmo tronco, sem 

descenderem umas das outras: irmãos, primos, tios e sobrinhos. A ascendência em comum é o 

traço marcante entre esses indivíduos. Irmãos são pessoas que possuem ao menos um genitor 

em comum: o pai ou a mãe. Já os primos, possuem a avó, o avô ou ambos como ascendente em 

comum. Por fim, os tios e sobrinhos estão relacionados por um ascendente que é ao mesmo 

tempo pai do primeiro e avô do segundo.  

De acordo com a legislação mexicana, não poderão casar os irmãos, sejam bilaterais ou 

unilaterais, também chamados de meios-irmãos. Os irmãos unilaterais são aqueles que possuem 

apenas um ascendente em comum, o pai ou a mãe. É comum no Brasil chamá-los de irmãos por 

parte de pai ou irmãos por parte de mãe. Já os irmãos bilaterais são aqueles que possuem os 

dois ascendentes em comum, quer dizer, possuem o mesmo pai e também a mesma mãe. Em 

que pese a nomenclatura, o importante é saber que nenhum tipo de irmandade poderá contrair 

casamento. Os tios e sobrinhos, por sua vez, podem casar somente se obtiverem autorização da 

autoridade competente. Por fim, os primos não possuem nenhum impedimento para casarem 

entre si. A estes o casamento é permitido sem nenhuma ressalva. (MONTESERRAT, 

CONTRERAS, 2010, p. 33) 

A legislação mexicana, no inciso IV, também estende os impedimentos aos parentes de 

afinidade em linha reta. Os parentes afins são os parentes do cônjuge, podendo ser classificados 

em linha reta ou linha colateral. Se forem colaterais do cônjuge, serão também afins em linha 

colateral da pessoa em questão (cunhado e cunhada, por exemplo). Mas se forem ascendentes 

ou descendentes do cônjuge, serão afins em linha reta do indivíduo em tela. E são frente a esses 

últimos que a lei intervém. O pai do cônjuge é o sogro do impedido, enquanto a mãe é a sogra; 

ao passo que, do outro lado, o cônjuge do filho seria o genro ou a nora. Os padrastos e enteados 

também estão abarcados nessa classificação, por serem filhos do cônjuge com quem se 

relaciona. Em todas essas situações (sogros, genros, padrastos e enteados), há impedimento para 

casar, ainda que não exista nenhuma relação consanguínea entre os envolvidos. 

(MONTESERRAT, CONTRERAS, 2010, p. 34) 

                                                           
13 MONTESERRAT, María de; CONTRERAS, Pérez. Derecho de Familia y Sucesiones. 1ª ed. México: Colección 

Cultura Jurídica, 2010. 
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O juiz de Registro Civil, competente para a celebração do casamento no México, é 

obrigado a não celebrá-lo caso tenha conhecimento de alguns desses impedimentos. O 

descumprimento, aliás, leva a sanções penais, conforme preceitua o artigo 110 do Código Civil 

Federal. Concerne destacar ainda que a preocupação do Estado mexicano com a violação do 

tabu do incesto é deveras grande que permite até mesmo que qualquer pessoa realize denúncia 

de impedimento (art. 106). Esta denúncia é registrada em ata (art. 104) e levada a julgamento 

judicial (art. 105). 

A doutrina complementa que os impedimentos matrimoniais de parentesco são 

impedimentos absolutos que ferem a ordem pública, sendo classificados como os mais graves. 

(MONTESERRAT, CONTRERAS, 2010, p. 33). Por conta disso, pode o juiz de registro civil 

tomar atitudes a fim de verificar a inexistência de impedimento. O Ministério Público, por sua 

vez, fica com o cargo de exercer a ação penal correspondente em caso de declarações falsas. 

 

Los contrayentes o testigos que declaren un hecho falso ante el juiz del registro civil 

serán consignados ante el Ministerio Público, para que se ejercite la acción penal 

correspondiente. 

(...) De lo anterior se depreende que el juez del registro civil, para celebrar 

matrimonio, está facultado para exigir a los contrayentes, bajo protesta de decir 

verdad, todas las declaraciones y diligencias que estime convenientes para comprovar 

su identidade y su aptitud para contraer matrimonio.14 (MONTESERRAT, 

CONTRERAS, 2010, p. 38). 

 

Evidencia-se, então, que as repercussões do incesto no México atingem não somente a 

esfera civil, mas pode também acarretar em punições de natureza penal. Isto posto, é nítida a 

preocupação do Estado mexicano em coibir a prática do incesto. 

Paralelamente, no Chile, a Ley de Matrimonio Civil, acessível pelo portal eletrônico da 

Biblioteca del Congresso Nacional del Chile15, também elenca impedimentos para o casamento 

de característica incestuosa. Nesse país, as proibições em muito se assemelham à mexicana: 

ascendentes e descendentes em qualquer grau; colaterais até segundo grau (irmãos). Não existe, 

entretanto, impedimento expresso em lei para o casamento entre tios e sobrinhos. É que esse 

parentesco é de terceiro grau colateral, não havendo, então, veto para a referida situação na 

legislação chinela. 

                                                           
14 As partes contratantes ou testemunhas que declararem um fato falso perante o juiz de registro civil será 

consignado perante o Ministério Público, para que exerça a ação penal correspondente. 

(...) Disso resulta que o juiz de registro civil, para celebrar matrimonio, está facultado a exigir das partes 

contratantes, sob protesto de dizer a verdade, todas as declarações e diligências que estime convenientes para 

comprovar sua identidade e sua aptidão em contrair o casamento. (MONTESERRAT, CONTRERAS, 2010, p. 38, 

tradução nossa) 
15 Biblioteca del Congresso Nacional del Chile. Ley de Matrimonio Civil. Disponível em: 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=225128. Acesso em: 26/08/2016 
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A Lei 19.620, do Chile, ocupa-se da questão de adoção de menores. O artigo 37 dispõe 

que o adotado tem estado civil de filho dos adotantes, incluindo aí os mesmos direitos e deveres 

dos filhos não adotados. Acrescenta, além disso, que o adotado não pode contrair casamento 

com qualquer um de seus adotantes e nem mesmo com os ascendentes e irmãos biológicos. 

(DIAZ, 2005, p. 172). 

Na Argentina o casamento é disciplinado no Código Civil de La Nación, disponível no 

site16 do Ministério da Justiça e Direitos Humanos. Segundo Augusto César Belluscio (2004, 

p. 184), os impedimentos dirimentes resumem-se apenas à consanguinidade em linha reta 

(filhos, pais, netos, avós, bisnetos e bisavós) e à consanguinidade entre irmãos e meios-irmãos 

(ou irmãos unilaterais). Consequentemente, na ordem jurídica argentina não subsiste a 

interdição ao casamento entre primos, tios e sobrinhos, uma vez que não há vedação legal para 

tais casos. 

No que não se refere à consanguinidade, há vedação do casamento em casos de adoção, 

sendo que o filho adotivo se submete às mesmas regras que o filho biológico. Melhor dizendo, 

não poderá casar com seus ascendentes, descendentes ou irmãos, qualquer que seja sua origem. 

Ainda mais, os adotados não poderão se casar com os irmãos biológicos, isto é, aqueles nascidos 

do mesmo genitor. Tampouco o poderão com os irmãos que são filhos biológicos do adotante, 

sendo que aqui se encontra presente apenas o parentesco civil e não o parentesco biológico. Por 

fim, os adotados igualmente não podem celebrar casamento com os irmãos que também são 

filhos adotados do adotante. Novamente aqui não há nenhum laço consanguíneo, apenas 

parentesco civil e, todavia, permanece a restrição. (BELLUSCIO, 2004, p. 184 e seguintes). 

Por último, há uma discussão dentro da doutrina argentina no que diz respeito o 

parentesco por afinidade. Vale relembrar que a afinidade diz respeito aos parentes do cônjuge, 

sendo parentes afins de linha reta os sogros, genros, sogras, noras, padrastos e enteados. Os pais 

dos sogros e os filhos dos enteados também o são. Já os afins de linha colateral são os parentes 

colaterais do cônjuge: cunhado, cunhada. A legislação argentina proíbe somente o casamento 

de afins em linha reta. Portanto, o cônjuge não poderá se casar com o sogro ou o enteado, nem 

com a sogra ou a nora, mesmo após de dissolvido o casamento. Todavia, poder-se-á casar com 

a irmão ou irmão do cônjuge, ou seja, com sua cunhada ou seu cunhado. O ex-ministro da Corte 

Suprema de Justicia, Augusto César Belluscio (2004, p. 183) trouxe algumas reflexões sobre o 

                                                           
16 Ministério de Justicia y Derechos Humanos. Código Civil de La Nación. Disponível em: 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/109481/texact.htm. Acesso em: 

26/09/2016. 

 



36 
 

caráter permanente dos impedimentos por afinidade. Para ele, o parentesco afim permanece 

mesmo após a dissolução do casamento, salvo no caso que tenha sido declarado nulo. Na 

verdade, essa seria a única exceção permissiva ao casamento entre pessoas que até então eram 

parentes afins. 

 

Se discute si del matrimonio anulado deriva afinidade como impedimento 

matrimonial. Hay uma solución mayoritaria, la negativa, fundada em que la anulación 

há privado de sus efectos al matrimonio, y entre los efectos suprimidos está la 

afindiad. 

En este punto me pliego a la opinión mayoritaria, fundada em claras razones. Anulado 

un matrimonio, como principio todos sus efectos desaparecen retroactivamente17. 

(BELLUSCIO, 2004, p. 183). 

 

No Peru, o Código Civil, disponível pelo portal digital do Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos18, não permite o casamento entre ascendentes, descendentes e irmãos. O 

casamento entre tios e sobrinhos pode ocorrer, mas depende de autorização judicial. Quanto aos 

parentes afins, o sogro não poderá casar com a nora, assim como a sogra não poderá casar com 

genro, mesmo quando dissolvido o laço matrimonial impeditivo. Igual veto ocorre para 

padrastos e enteados. Interessante é a particularidade do código peruano no que corresponde a 

questão dos cunhados e cunhadas. O artigo 242 proíbe contrair matrimonio entre si “los afines 

en el segundo grado de la línea colateral cuando el matrimonio que produjo la afinidade se 

disolvió por divorcio y ele ex-conjuge vive”. Ou seja, o cônjuge poderá casar com seu cunhado 

ou sua cunhada apenas em algumas hipóteses: a) quando o vínculo matrimonial se dissolver 

pela morte do cônjuge; b) quando o vínculo matrimonial se dissolver pelo divórcio após a morte 

do ex-cônjuge; c) quando o vínculo matrimonial se dissolver por nulidade, a qualquer momento. 

 

2.1.1.1 O tabu do incesto no ordenamento jurídico do Brasil 

 

Tendo em vista a proximidade com a disciplina jurídica brasileira, concerne ao presente 

capítulo expor, de forma mais precisa e apurada, o tratamento legal do tabu do incesto no 

                                                           
17 Há discussão se o casamento anulado deriva afinidade como impedimento matrimonial. Há uma solução 

majoritária pela negativa, fundada no fato de que a anulação suprime todos os efeitos ao casamento e entre os 

efeitos suprimidos está a afinidade. 

Neste ponto, me alio à opinião majoritária, fundada em claras razões. Anulado um casamento, como princípio, 

todos seus efeitos desparecem retroativamente. (BELLUSCIO, 2004, p. 183, tradução nossa). 

 

 
18 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Codigo Civil. Disponível em: 

http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codcivil.htm&vid=Ciclope:CLPdemo. 

Acesso em: 27/09/2016. 
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ordenamento jurídico do Brasil. Para tal, é imprescindível conhecer o artigo 1.521 do Código 

Civil de 2002. 

 

Art. 1.521. Não podem casar: 

I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 

II - os afins em linha reta; 

III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi do 

adotante; 

IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau 

inclusive; 

V - o adotado com o filho do adotante; 

VI - as pessoas casadas; 

VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 

homicídio contra o seu consorte. 

 

Do total de sete impedimentos ao casamento, cinco se encontram relacionados ao tabu 

do incesto. Somente os incisos VI e VII não demonstram qualquer ligação com a temática.  

Ainda mais, todos esses são considerados impedimentos absolutos, que ferem a ordem 

pública e são, portanto, insanáveis. (STOLZE, 2015, p. 142). Em outras palavras, é possível 

concluir que o sistema jurídico optou por considerar o incesto uma prática abominável, uma 

vez que o casamento em tal condição pode ser anulado a qualquer tempo. Maria Berenice Dias 

ressalta que o grau de intensidade dos vícios nulificantes acima expostos é o máximo dentro do 

ordenamento atual. (2015, p. 183). 

 

Observe-se, desde já, a forma verbal utilizada pelo legislador: “não podem’ casar! 

Trata-se, pois, de uma locução imperativa que não deixa margem à dúvida quanto à 

antijuridicidade do ato que se quer evitar, levando-se em conta os superiores interesses 

que se pretende tutelar, especialmente o parentesco. (STOLZE, 2010, p. 142) 

 

Conforme o inciso I, não podem casar os ascendentes com descendentes, seja o 

parentesco natural ou civil. Quanto à classificação “parentesco natural é aquele travado entre 

pessoas que mantém vínculo consanguíneo ou biológico; ao passo que o parentesco civil se 

baseia apenas no vinculo soficioafetivo, a exemplo daquele construído entre adotante ou 

adotado. ” (STOLZE, 2015, p. 143). A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a isonomia 

entre filhos advindos da mesma genética e filhos advindos do método adotivo. Por essa razão, 

não poderia a lei trata-los de forma diferente. (STOLZE, 2015, p. 143). 

Em ambas hipóteses (tanto no vínculo biológico ou civil) o casamento entre filhos e 

pais; netos e avós é rigorosamente proibido. Para Flavio Tartuce, há duas razões para tanto. 

 

A primeira visa a impedir o incesto, ou seja, relações sexuais entre pessoas da mesma 

família, tendo índole moral, sendo este um dos negativos absolutos de Freud. A 
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segunda razão é evitar problemas congênitos à prole, comum em tais casos, o que 

alguns ainda denominam eugenia. (TARTUCE, 2014, p. 48). 

 

A argumentação do doutrinador mineiro, embora muito resumida, merece 

reconhecimento. É evidente que careceu o autor de trazer as contribuições da antropologia e da 

psicologia de forma mais detalhada. Todavia, as referências à moralidade, a Freud e aos 

argumentos da biologia logram de suporte acadêmico. Em igual sentido caminha a juíza do Rio 

Grande do Sul: 

 

A proibição do incesto é o primeiro interdito do homem, a primeira lei de qualquer 

organização social e jurídica. Marca a passagem do estado de natureza para a cultura 

sendo um princípio fundamental e fundante de todas as culturas do mundo ocidental. 

(DIAS, 2015, p. 185). 

 

O inciso II veda o casamento entre afins de linha reta. Assim como legislação latino-

americana acima apresentada, o parentesco por afinidade é aquele travado entre o cônjuge e os 

parentes do outro (art. 1.595, CC). Pode ser na linha reta (sogra e genro, sogra e nora, enteado 

e madrasta ou padrasto) ou na linha colateral (cunhado e cunhada). O Código optou por proibir 

apenas o casamento entre os afins em linha. 

 

Assim, não poderão casar sogra e genro, sogro e sogra, padrasto/madrasta e 

enteado(a), incluindo os demais parentes em linha ascendente ou descendente (o pai 

do sogro e a nora, por ex.) 

Se o casamento, nessas circunstâncias, ainda assim, se consumar, estará, consoante já 

dissemos, eivado de nulidade absoluta. (STOLZE, 2015, p. 144) 

 

Aqui, cabe trazer algumas considerações. A primeira é “os cunhados podem se casar, 

depois de terminado o casamento, pois são parentes afins colaterais, hipótese em que não há 

impedimento” (TARTUCE, 2014, p. 50). Em segundo lugar, é importante destacar que o 

instituto da união estável também faz surgir o vínculo de afinidade. A própria lei reconhece isso 

no art. 1.595. “Portanto, o companheiro não pode casar nem com os ascendentes (pai ou mãe) 

nem com os descendentes (filhos) do outro companheiro” (DIAS, 2015, p. 185). 

 

Observamos que o grande avanço inaugurado pelo Código de 2002 foi, em respeito à 

perspectiva constitucional de não hierarquização das formas de família, haver 

reconhecido que o parentesco por afinidade decorre, não apenas do casamento, mas 

também da união estável, de maneira que, apenas a título de exemplo, haverá 

impedimento de casar com a sogra, quer seja mãe da esposa ou da companheira 

(STOLZE, 2015, p. 144). 
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 Em terceiro e último lugar, o impedimento do inciso II é eterno. Isso porque o 

parentesco entre afins de linha nunca se desfaz, já que não se extingue na dissolução do 

casamento ou da união estável (art. 1595, § 2, CC). 

 

Em outras palavras, sogra é para a vida inteira: casado uma vez, o vínculo permanece 

eternamente e, com isso, o impedimento matrimonial. Esclareça-se, em reforço, que 

o parentesco por afinidade na linha reta é infinito, o que engloba o citado 

impedimento. Assim também não se pode casar com a mãe da sogra, a avó da sogra, 

a bisavó da sogra e assim sucessivamente, sem limitações. (TARTUCE, 2014, p. 50). 

 

No inciso III do art. 1.521, “proíbe também o nosso Código Civil que se casem o 

adotante com quem foi esposa ou marido do adotado, ou, na mesma linha, o adotado com o ex-

consorte do cônjuge” (STOLZE, 2015, p. 144). Ora, já foi dito que no parentesco civil adotam-

se as mesmas regras do parentesco consanguíneo ou natural. Trata-se, então, de uma imposição 

análoga àquela imposta no inciso II (impedimento matrimonial entre os afins em linha reta). É 

logico que os filhos adotados mantem com a esposa ou marido do adotado uma relação de 

parentesco de afinidade em linha reta. Nesse sentido, o inciso III parece desnecessário, uma vez 

que traz à tona a mesma proibição que o inciso anterior. E esse não foi o único erro do 

legislador: 

 

Anotamos, finalmente, que o codificador perdeu a oportunidade de, em atenção à 

perspectiva constitucional, estender o comando normativo proibitivo à união estável. 

Vale dizer, pela mesma razão, não deveria ser permitido o casamento entre o adotante 

com quem foi companheiro do adotado e do adotado com quem o foi do adotante. 

Posto a união estável não gere estado civil, nem, muito menos, permita comprovação 

mediante simples certidão, como se dá no casamento, tais circunstâncias não 

justificam a omissão legislativa, pois, como vimos acima, também é vedado o 

casamento entre parentes por afinidade, quando esse vínculo decorrer da relação de 

companheirismo. 

Falhou, pois, em nosso sentir, nesse ponto, o legislador. (STOLZE, 2010, p. 145). 

 

O casamento entre colaterais até terceiro grau é vedado no inciso de número 4. Recorda-

se que “parentes colaterais são aqueles que não descendem um do outro, derivando, porém do 

mesmo tronco em comum” (STOLZE, 2015, p. 145). Os irmãos são parentes colaterais de 

segundo grau, independentemente se forem bilaterais (mesmo pai e mesma mãe) ou unilaterais 

(mesmo pai ou mesma mãe). Estes estão abrangidos no inciso em tela. 

A mesma abrangência da lei ocorre com os com os tios e sobrinhos, que são colaterais 

de terceiro grau. O Código de 2002 é categórico. No entanto, há uma divergência doutrinaria 

nessa situação. É que o Decreto-lei 3.200 de 1941 permite a celebração desse contrato desde 

que preenchidos alguns requisitos. 
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Continua em vigor o Decreto-lei 3.200, no sentido de que o casamento entre colaterais 

de terceiro grau pode ser realizado se não houver risco à prole, o que deve ser aprovado 

por uma junta médica formada por dois profissionais da área (TARTUCE, 2010, p. 

49). 

 

  Por um lado, então, o disposto no inciso IV do art. 1521, CC, diz que não podem casar 

“os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau inclusive; ”. 

Confronta-se a ele, a previsão do artigo 2º do Decreto-lei 3.200/64: 

 

Os colaterais do terceiro grau, que pretendam casar-se, ou seus representantes legais, 

se forem menores, requererão ao juiz competente para a habilitação que nomeie dois 

médicos de reconhecida capacidade, isentos de suspensão, para examiná-los e atestar-

lhes a sanidade, afirmando não haver inconveniente, sob o ponto de vista da sanidade, 

afirmando não haver inconveniente, sob o ponto de vista da saúde de qualquer deles 

e da prole, na realização do matrimônio.  

 

Parte da doutrina entende que, apesar da norma posterior revogar a norma anterior, no 

caso aplica-se o critério da especialidade. Em grossas palavras, a norma especial não pode ser 

revogada pela norma geral. “O entendimento majoritário da doutrina aponta que não houve 

revogação dessa lei específica (norma especial anterior)”. (TARTUCE, 2014, p. 50). É que a 

lei nova (Código Civil de 2002) não regulava inteiramente a matéria que tratava a lei anterior, 

razão pela qual essa última deve ser mantida. (DIAS, 2015, p. 186). O Enunciado 98 da I 

Jornada de Direito Civil consagrou o entendimento dominante. 

 

98 - Art. 1.521, IV, do novo Código Civil: o inciso IV do art. 1.521 do novo Código 

Civil deve ser interpretado à luz do Decreto-lei nº 3.200/41 no que se refere à 

possibilidade de casamento entre colaterais de 3º grau. 

 

No mais, a jurisprudência paulista já teve a oportunidade de se manifestar: 

 

Casamento. Tio e sobrinha. Autorização judicial. Extinção do processo. 

Impossibilidade jurídica do pedido. Artigo 1.521, IV, do Código Civil. Prevalência do 

disposto no Decreto-Lei n. 3.200/41. Ocorrência. Admissibilidade do enlace desde 

que autorizado por exames pré-nupciais. Prosseguimento do feito para realização de 

tais exames. Recurso parcialmente provido” (TJSP, Apelação Cível 414.053-4/0-00, 

Mococa, 5.ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Francisco Casconi, j. 26.04.2006) 

 

Por fim, quanto ao tema da colateralidade, incumbe ressaltar que os primos são parentes 

colaterais de 4º grau, podendo, assim, casar-se livremente por ausência de reserva legal 

(TARTUCE, 2014, p. 50). 

O último inciso a ser tratado (número V) merece poucas considerações. “Art. 1.521. 

Não podem casar: (...) V – o adotado com o filho do adontante” (Código Civil  de2002). É que 

a lei fez questão de impedir o casamento entre o adotado e o filho do adotante. Para alguns 
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doutrinadores essa previsão legal foi desnecessária pois pela perspectiva constitucional de 

igualdade entre o vínculo adotivo e o vínculo consanguíneo, o adotado e o filho do adotante são 

parentes irmãos. E essa hipótese de casamento já foi expurgada no artigo anterior. 

 

Em verdade, poder-se-ia defender, inclusive, que a previsão seria despicienda, estando 

já abrangida pela restrição do casamento entre irmãos, contida no inciso IV do art. 

1.521, CC-02, já que o tratamento diferenciado, no sistema anterior (art. 183, incisos 

IV e V, CC-16), justificava-se apenas no período anterior à Constituição Federal de 

1988, que promoveu a mais ampla isonomia de tratamento entre filhos (e, 

consequentemente, entre irmãos), na forma do § 6.º do seu art. 227 (STOLZE, 2015, 

p. 147). 

 

Os outros incisos tratados no art. 1.521 não dizem respeito ao assunto do tabu do incesto, 

motivo pelo qual não serão abarcados. O art. 1.522, por sua vez, traz a regra no que tange a 

oposição dos impedimentos. 

 

Art. 1.522. Os impedimentos podem ser opostos, até o momento da celebração do 

casamento, por qualquer pessoa capaz. 

Parágrafo único. Se o juiz, ou o oficial de registro, tiver conhecimento da existência 

de algum impedimento, será obrigado a declará-lo. 

 

Evidencia-se, desse modo, a enorme preocupação que o direito possui em impedir que 

sejam celebrados casamentos eivados de nulidade absoluta, dentre eles, os casamentos 

incestuosos. “Por isso, aliás, é que o local de celebração do matrimonio deve ser aberto ao 

público, não se permitindo solenidade de portas fechadas”. (STOLZE, 2015, p. 149). A 

oposição pode até mesmo ser oposta durante os processos de habilitação para o casamento, 

conforme preceitua o art. 1.529, CC.  

 

Nessa linha, deverá o oficial do registro dar aos nubentes ou a seus representantes nota 

da oposição, indicando os fundamentos, as provas e o nome de quem a ofereceu, 

concedendo-lhes prazo razoável para fazer prova contrária aos fatos alegados. 

(STOLZE, 2015, p. 149). 

 

Por outro lado, caso o casamento já tenha sido celebrado, o procedimento de nulidade 

deve ser feito em juízo, com a propositura de ação direta de nulidade. “Art. 1.549. A decretação 

de nulidade de casamento, pelos motivos previstos no artigo antecedente, pode ser promovida 

mediante ação direta, por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público” (Código Civil, 

2002). Demonstra-se então, mais uma vez, a grande importância que a legislação dá aos 

impedimentos, permitindo que a interferência se dê tanto por particulares quanto pelo Poder 

Público, na figura do Parquet. 
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O resguardo pela ordem jurídica é tão grande, que até mesmo o Código Penal pode ser 

invocado para coibir o casamento incestuoso. 

 

Art. 237 - Contrair casamento, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause 

a nulidade absoluta: 

Pena - detenção, de três meses a um ano. 

(Código Penal brasileiro, 1940) 

  

Ainda assim, a nossa lei criminal não prevê nenhuma punição às práticas sexuais 

incestuosas em si (exceto nos casos em que houver violência e abuso de menores). Portanto, 

quando o assunto for sexo incestuoso entre adultos de forma consensual, não há o que se falar 

em vedação no ordenamento jurídico penal brasileiro. Isso porque a nossa legislação proíbe 

apenas o instituto do casamento entre pais e filhos, irmãos, etc. Diferente é o que ocorre nos 

Estados Unidos, por exemplo, onde em alguns estados a mera prática sexual incestuosa é crime. 

 

2.1.2 O tabu do incesto no ordenamento jurídico dos Estados Unidos 

 

Superada a abordagem das leis de países latino-americanos, cabe apresentar a legislação 

comparada de outros continentes. A preocupação continua a ser em ilustrar o quanto o tabu do 

incesto está presente no âmbito do direito. Assim sendo, apesar das particularidades de cada 

país e de sua história legislativa própria, uma coisa é certa: há referências ao tabu do incesto 

em seu ordenamento jurídico. Raríssimas são as exceções conforme se verá mais adiante, sendo 

que os Estados Unidos não é uma delas.  

Nos Estados Unidos, não há uma uniformidade sobre o tema do incesto a nível nacional. 

Isso porque a legislação sobre relações sexuais e impedimentos matrimoniais entre familiares 

varia de estado para estado. É evidente que todos proíbem o estupro infantil e o sexo sem 

consentimento, respeitando assim, os pactos internacionais que já forma discutidos acima. 

Todavia, a divergência legislativa se dá no caso de incesto praticado entre adultos de forma 

consensual.  

Há estados que proíbem, além do casamento civil, o próprio ato sexual entre familiares, 

alcançando até mesmo o sexo entre primos. A obra A Guide to American’s Sex Laws19, escrita 

pelo juiz Richard Allen Posner, trata de diversas modalidades de práticas sexuais, retratando-

as de acordo a disciplina legal do direito estadunidense. Versa além do incesto, do adultério, da 

                                                           
19 POSNER, Richard Allen; SILBAUGH, Katherine B. A Guide to American’s Sex Laws. Chicago: The University 

of Chicago Press, 1996. 
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bigamia, da prostituição, da zoofilia, da necrofilia e do voyeurismo capítulo a capítulo, fazendo 

referências às devidas implicações na esfera jurídica estadunidense. (POSNER, 1996, p. 130). 

No que toca o presente estudo, o incesto é crime em quase todos países dos Estados 

Unidos, conforme esclarece Richard Posner (1996, p. 130). No Alabama, por exemplo, uma 

pessoa comete crime casando-se ou relacionando-se sexualmente com uma pessoa que ela saiba 

que é um ancestral ou descendente, seja por sangue ou por adoção. Igualmente, comete incesto 

se o fizer com um irmão ou irmã, mesmo se for de “meio-sangue” (irmão unilateral) ou irmão 

por adoção. A relação entre padrastos e enteados também é proibida, todavia, essa proibição 

dura apenas enquanto existir o casamento impeditivo. Em outras palavras, o enteado ou a 

enteada não poderá se relacionar com a madrasta ou padrasto somente enquanto este ou esta for 

casado com seu pai ou com a sua mãe. Encerrado o vínculo matrimonial, a relação sexual entre 

eles, e até mesmo casamento, é permitido. Por último, igualmente incide em crime a pessoa que 

se envolver com tios, tias, sobrinhos ou sobrinhas. (POSNER, 1996, p. 130). 

No Alaska, a legislação procurou ser mais esmiuçada e detalhada. Nesse Estado, uma 

pessoa comete incesto se aos dezoito anos de idade ou mais, se envolver em penetração sexual 

com um ascendente, descendente, irmão ou irmã, tio, tia, sobrinho ou sobrinha. Em todos esses 

casos, a censura vale tanto para os parentes de “totalidade de sangue” quanto para os parentes 

de “meio-sangue”, como por exemplo, os irmãos unilaterais. (POSNER, 1996, p. 130.). É 

importante frisar que o Estado do Alaska exige para a caracterização de incesto a ocorrência de 

penetração sexual. É o que se extrai da lei promulgada em 1978. (POSNER, 1996, p. 130). 

Ainda mais, é indispensável destacar que a lei do Alaska fez questão de distinguir 

incesto de abuso sexual de crianças. Não que esse último não seja considerado crime, é evidente 

que o é, mas por outra lei. A regra que foi tratada aqui diz respeito apenas àqueles que cometem 

incesto quando maiores de 18 anos, ou seja, quando não estão em situação peculiar de 

desenvolvimento20. Nesse caso, estamos falando de incesto consensual e sem violência. Para 

essas pessoas, embora seja reconhecida autonomia física, psíquica e moral, a legislação mesmo 

assim os impede de exercer sua sexualidade de forma intrafamiliar.  

Continuando o estudo, no Arizona, a disciplina legal do incesto possui algumas 

peculiaridades. Nesse Estado, a legislação atinge pessoas a partir de 15 anos de idade e veda 

tanto o casamento quanto qualquer tipo de “fornicação”. (POSNER, 1996, p. 130). Difere, dessa 

forma, da previsão legal do Alaska, que exige a idade mínima de 18 anos e a ocorrência de 

                                                           
20 Conforme foi acordado na Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança (1989). Ver página 21. 
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penetração sexual. No Arizona, a pessoa comete incesto ao se relacionar com pais, avós, filhos 

ou netos em qualquer grau. A vedação também abrange irmãos bilaterais ou unilaterais, assim 

como tios e sobrinhos e “primos em primeiro grau”. Entretanto, nesse último caso, os primos 

estarão fora da proibição caso ambos possuam mais de 65 anos ou caso um deles seja incapaz 

de reproduzir. Essas regras foram promulgadas pelo Estado do Arizona em 1977. (POSNER, 

1996, p. 130). 

No Hawaii, lei promulgada em 1994 veda o ato sexual de penetração entre ascendentes 

e descendentes em todos os graus, bem como entre irmãos, tios e sobrinhos: 

 

Hawaii: Incest is felony. A person commits incest by commiting an act of sexual 

penetration with another who is, without regard to legitimacy, an ancestor or 

descendant of any degree whatsoever; brother or sister of the half as well as the whole 

blood; uncle or niece; or aunt or nephew.21 (POSNER, 1996, p. 132) 

 

 Em Idaho e em Illinois, a situação é semelhante, de acordo, respectivamente, com 

legislação mais remota de 1867 e com legislação mais recente de 1961. (POSNER, 1996, p. 

132). No mais, Estados como Califórnia, Indiana e Arkansas também possuem legislações 

impeditivas no tocante às práticas incestuosas.  

 

2.1.3 O tabu do incesto no ordenamento jurídico de países da Europa 

 

Nos ordenamentos jurídicos europeus, a interdição do incesto também é a regra.  

Em Portugal, o Código Civil é disponibilizado eletronicamente pela Procuradoria-Geral 

Distrital de Lisboa22. No que concerne o direito de família, a codificação lusitana elenca três 

tipos de impedimentos para a celebração do casamento: impedimentos dirimentes absolutos, 

impedimentos dirimentes relativos e impedimentos impedientes. Os primeiros em nada têm a 

ver com o tema do incesto, uma vez que estabelece condições em que uma pessoa não pode 

casar com qualquer outra pessoa (idade inferior a 16 anos, demência notória e existência de 

casamento anterior não dissolvido formam o rol de impedimentos dirimentes absolutos do art. 

1601 do Código Civil português).  

                                                           
21 Hawaii: Incesto é proibido. Uma pessoa comete incesto ao cometer um ato de penetração sexual com outro que 

é, sem levar em conta a legitimidade, um ancestral ou descendente de qualquer grau que seja; irmão ou irmã da 

metade, bem como de todo o sangue; tio ou sobrinha; ou tia e sobrinho. (POSNER, 1996, p. 132, tradução nossa) 

 
22 Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa. Código Civil. Disponível em: http://www.pgdlisboa.pt/home.php. 

Acesso em: 08/10/2016. 
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Já os impedimentos dirimentes relativos são aqueles que obstam o casamento entre duas 

pessoas especificas (art. 1602, Código Civil lusitano). É aí que se encontram as vedações ao 

casamento intrafamiliar. Para o direito português, não podem casar entre si os parentes em linha 

reta. O artigo 1590 faz questão de definir esse conceito, “a linha diz-se reta, quando um dos 

parentes descende do outro”. São os avós, pais, filhos e netos e demais graus. A linha colateral, 

por sua vez, ocorre “quando nenhum dos parentes descende do outro, mas ambos procedem de 

um progenitor em comum” (art. 159, Código Civil português). A estes também é desautorizada 

a celebração de casamento na linha colateral de segundo grau. É o caso dos irmãos. De resto, 

os afins em linha reta também estão proibidos de casar, por reserva legal. São os casos dos 

sogros com os genros ou noras, bem como os padrastos com os enteados. Todos esses são 

impedimento dirimentes, que levam à nulidade do casamento. (VARELA, 1999, p. 243). 

Finalmente, os impedimentos impedientes não levam à nulidade imediata do casamento, 

todavia exigem que haja uma dispensa, ou seja, uma autorização para que seja celebrado. 

 

Chama-se dispensa o ato pelo qual a autorizada competente, em atenção às 

circunstâncias especiais do caso concreto, autoriza a celebração do casamento, a 

despeito da verificação de impedimento. Ao conceder-se a dispensa, salta-se 

deliberadamente sobre o impedimento, por se entender que não há, no caso concreto, 

razões que justifiquem a proibição do matrimonio ou que as circunstâncias 

particulares favoráveis à permissão sobrelevam as de ordem geral, que fundamentam 

a proibição. (VARELA, 1999, p. 239) 

 

É o caso previsto no art. 1604, que trata dentre outros impedimentos, do casamento entre 

parentes no terceiro grau da linha colateral. Em suma, no direito português, os tios e sobrinhos 

não poderão se casar, salvo se obtiverem dispensa (autorização) para tal, conforme preceitua o 

art. 1609 do Código Civil português. Ou seja, é um impedimento dispensável pelo próprio 

serventuário de registro civil, caso assim o caso concreto exija. 

Na Espanha, a Agência Estatal Boletín Oficial del Estado permite acesso ao Código 

Civil Espanhol23. Este ordenamento designa como nulo qualquer matrimonio celebrado entre 

“los parientes en linea recta por consaguinidad o adocpion” (art. 47 e 73, Código Civil 

espanhol). Igualmente, proíbe que contraiam matrimônios “los colaterales por consaguinidad 

hasta el tercer grado”. Ou seja, a lei espanhola proíbe apenas o casamento entre colaterais 

consanguíneos, não havendo qualquer reserva legal explícita para os casos de colaterais unidos 

por vínculo de adoção. É que o art. 47, por sua vez, estipulou a restrição aos parentes por linha 

                                                           
23 Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Código civil y legislación complementaria. Disponível em: 

https://boe.es/legislacion/codigos/codigo.php?modo=1&id=034_Codigo_Civil_y_legislacion_complementaria. 

Acesso em: 08/10/2016. 
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reta, e explicitou ainda que vale tanto para casos de consanguinidade, quanto para casos de 

adoção. Essa regra está de forma nítida no artigo. Todavia, no que tange os colaterais, optou o 

legislador por coibir apenas e tão somente o casamento entre colaterais sanguíneos. Deixou, 

assim, de fora a proibição do casamento entre colaterais ligados pela adoção. Em outras 

palavras, na lei espanhola, não podem casar os irmãos biológicos, estando liberados para tal os 

irmãos adotivos. 

No restante, o artigo 48 complementa o assunto: “el juez de primeira instancia podrá 

dispensar, com justa causa y a instancia de parte, los impedimentos del grado terceiro entre 

colaterales” (art. 48, Código Civil espanhol). Destarte, assim como ocorre com o direito 

lusitano, o direito hispânico permite o casamento entre tios e sobrinhos desde que haja 

autorização legal. 

 

2.1.3.1 O caso dos irmãos Daniel e Rosa 

 

Sobre o tema do incesto na legislação espanhola, uma grande polêmica ocorreu 

recentemente no país24. Trata-se da história de dois irmãos de sangue, Daniel e Rosa, que não 

sabendo da ancestralidade em comum, se conheceram em Madrid no ano de 1977. O primeiro 

encontro deles sucedeu-se em uma discoteca localizada no centro da cidade. Depois de 

sucessivos encontros, tornaram-se amantes. Somente após alguns meses de namoro, Rosa Maria 

Moya Peña e Daniel Moya Peña se deram conta da coincidência dos sobrenomes. Assim, ao 

confrontar a documentação, ambos perceberam que possuíam a mesma filiação: Juan e Carmen. 

(ORTIZ, 2005). 

Isso foi possível porque em 1959 os pais de Rosa e Daniel tiveram uma traumática 

separação, ainda quando as duas crianças eram bem pequenas. Daniel possuía cinco anos e Rosa 

apenas seis meses. A família, que possuía um total de sete filhos foi bruscamente separada após 

uma briga entre os pais. Daniel ficou junto à sua mãe e uma outra irmã, e com elas foi criado. 

Já Rosa foi enviada para um orfanato junto ao seu irmão gêmeo, que veio a falecer 

posteriormente. O destino dos outros três irmãos Moya Peña ainda é incerto, sendo que um 

                                                           
24 A história narrada foi extraída de dois artigos de jornais de grande circulação na Espanha: El país e El Mundo. 

OBELEIRO, Paola. La justicia da a dos hermanos gallegos el libro de família. El país, Espanha, 07 de maio de 

2012. Disponível em: http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/05/07/vidayartes/1336421431_870188.html. 

Acesso em: 09/10/2016. 

ORTIZ, Ana Maria. Hermanos, parejas y padres. El Mundo, Espanha, 10 de abril de 2005, número 495. Disponível 

em: http://www.elmundo.es/cronica/2005/495/1113084017.html. Acesso em: 09/10/2016. 
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morreu, outro foi adotado por uma família na França, e do último não se há notícia alguma. 

(ORTIZ, 2005). 

Desse modo, Daniel e Rosa cresceram separados e cada um seguiu o seu caminho. O 

encontro em 1977 não passou de uma coincidência do acaso. Após descobrirem a filiação em 

comum, o casal decidiu não manter mais o relacionamento. Todavia, após cinco meses distantes 

um do outro, decidiram seguir em frente juntos. Para Daniel, o que o motivou foi o fato de que 

eles haviam se conhecido como homem e mulher e não como irmãos. Atualmente o casal está 

junto há aproximadamente 30 anos. (ORTIZ, 2005). 

Daniel e Rosa ainda tiveram dois filhos de sangue: Cristina e Ivan. Ambos nasceram 

sem nenhum problema biológico. Todavia, foi aí que começaram os empasses jurídicos. Eis 

que no registro de Cristina e Ivan não constava o nome do pai, havia apenas o nome da mãe. O 

órgão competente espanhol (Registro Civil) se recusou a registrar as crianças no nome de dois 

irmãos consanguíneos. Daniel conta que o funcionário se opôs a registrar Cristina como “filha 

de seu tio” (OBELLEIRO, 2012, tradução nossa). Foi somente após alguns anos de processo 

judicial, que Daniel deixou de ser o “tio” dos seus filhos e Rosa, a única genitora. Para isso, a 

família teve que contratar um advogado e aguardar mais de dois anos para, finalmente, o 

Judiciário declarar Daniel Moya como o genitor. A sentença veio apenas em novembro de 2010: 

“debo declarar que Daniel Moya Peña es padre de Cristina y del menor Iván a todos los efectos 

legales” (OBELLEIRO, 2012). A essa altura, a filha Cristina já possuía mais de 18 anos de 

idade. 

Ainda assim, o Poder Judiciário espanhol se negou a conceder o direito a casamento 

para o casal Daniel e Rosa. Isso porque o artigo 47 do Código Civil hispânico é categórico ao 

impedir o casamento entre colaterais de segundo grau. A vedação é expressa e não há “brechas”. 

Quando se trata de casamento, o grau mais próximo do parentesco tolerado são os tios e 

sobrinhos (terceiro grau colateral) e mesmo nessa hipótese exige-se autorização judicial. 

(ORTIZ, 2005).  

Por conta desses entraves e dessas dificuldades, o casal de irmãos-amantes tem ido a 

diversos programas de TV relatar sua história e pedir que a Justiça os reconheça oficialmente 

como família, o que de fato já são. De fato, em que pese o reconhecimento da filiação de seus 

filhos, somente com o casamento é que estarão assegurados todos os direitos sucessórios, 

previdenciários e civis. (OBELLEIRO, 2012). 
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2.1.3.2 O caso dos irmãos Patrick e Susan 

 

Caso semelhante ao espanhol ganhou recente repercussão na Alemanha, onde a prática 

de incesto é punível na esfera penal, além de, evidentemente, não ser permitida a celebração de 

casamento no âmbito civil. O caso de Patrick e Susan25, mais do que causar convulsão nacional, 

chegou a níveis internacionais, ao ser levado para julgamento pela Corte Europeia de Direito 

Humanos em 2012. (HUGLLER, 2014). Trata-se do Case of Stubing v. Germany, julgado em 

2012. 

Como relata o jornal Spiegel (HIPP, 2008), Patrick nasceu em Leipzig em 1976, sendo 

o segundo de cinco filhos. O seu pai era alcoólatra e violento. Quando Patrick tinha três anos 

de idade, seu pai o agarrou e segurou uma faca em sua garganta. Os vizinhos chamaram a polícia 

e o menino foi levado aos cuidados de um lar para as crianças. Posteriormente, foi adotado por 

uma família em Postam. Sua irmã Susan, oito anos mais nova, nasceu aproximadamente cinco 

anos após o ocorrido. Dessa forma, Patrick não foi criado junto a ela e nem ao menos teve 

qualquer tipo de vínculo emocional e familiar. Para ser mais exato, Patrick nem ao menos sabia 

do nascimento dela. (HIPP, 2008). 

O primeiro encontro ocorreu apenas quando o rapaz completou 23 anos de idade. Após 

diversas buscas junto à assistência social, Patrick rastreou e reencontrou a sua família biológica. 

Em maio de 2000, ele viajou para Leipzig para encontrar sua mãe novamente, passados 20 anos 

da separação. No encontro, Patrick conheceu a irmã biológica Susan, à época com 16 anos de 

idade. O contato com a família de origem levou o rapaz a se mudar para a cidade de Leipzig e 

viver na mesma casa que a família biológica. Com o tempo, Susan e Patrick, que dividiam 

quarto, acabaram por se envolver em uma relação amorosa. A morte da mãe, logo na sequência, 

acabou por aproximá-los mais intensamente. (HIPP, 2008). 

                                                           
25 A história narrada foi extraída de artigos de jornais internacionais de grande circulação: The Telegraph, BBC 

News, Daily Mail, Der Spiegel. Os dois últimos são respectivamente o segundo jornal britânico mais popular e a 

maior revista de notícias da Alemanha. 

HUGGLER, Justin. Incest is a “fundamental right”, German committee says. The Telegraph, Reino Unido, 24 de 

setembro de 2014. Disponível em: https://goo.gl/D3iYfk. Acesso em: 10/10/2016. 

MOORE, Tristana. Couple stand by forbidden love. BBC News, Berlin, 07 de março de 2007. Disponível em: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6424937.stm. Acesso em: 10/10/2016 

AUTOR DESCONHECIDO. Forbidden love of the brother and sister. Daily Mail. Reino Unido, 01 de março de 

2007. Disponível em: http://www.dailymail.co.uk/femail/article-439288/Forbidden-love-brother-sister.html. 

Acesso em: 10/10/2016. 

HIPP, Dietmar. German High Court Takes a Look at Incest. Spiegel Online, Alemanha, 11 de março de 2008. 

Disponível em: http://www.spiegel.de/international/germany/dangerous-love-german-high-court-takes-a-look-at-

incest-a-540831.html. Acesso em: 10/10/2016 
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Entretanto, Patrick, na Alemanha, não teve a mesma sorte que Daniel, na Espanha. É 

que a legislação alemã, desde 1973 possui duras sanções penais aos envolvidos em uma relação 

incestuosa. 

 

A seção 173 do Código Penal alemão tem o seguinte teor: 

(1) Quem pratica ato de relação sexual com um descendente consanguíneo será punido 

com pena de prisão não superior a três anos e multa. 

(2) Quem pratica ato de relação sexual com um parente consanguíneo em linha 

ascendente é punido com pena de prisão não superior a dois anos e multa; ainda que 

o relacionamento não exista mais. Irmãos consanguíneos que pratiquem ato de relação 

sexual uns com os outros também serão punidos. 

(3) Os descendentes e irmãos não devem ser punidos nos termos da presente 

disposição, caso sejam menores de 18 anos no momento do ato. 

(European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, 

tradução nossa). 

 

 Desta maneira: 

 

Em outubro de 2001, Susan deu à luz seu primeiro filho. A assistente social suspeitava 

que seu irmão era o pai e relatou o caso à polícia. Em 2002, Patrick foi levado à 

tribunal, tendo sido condenado. Entretanto, teve a pena suspensa por um ano. Em 

seguida, eles tiveram um segundo filho. As duas crianças possuíam deficiências 

físicas e atrasos mentais e ambos foram levados para um orfanato. O casal, então, teve 

um terceiro filho que nasceu com problemas cardíacos, mas após ser submetido a uma 

operação, ficou completamente saudável. 

Em 2004, houve um segundo julgamento em que Susan K. também era ré. Nesse, 

Patrick foi condenado a 10 meses de prisão, enquanto Susan foi colocada sob a 

supervisão de um assistente social por seis meses. 

Depois de sua condenação, Patrick se aproximou de um advogado que recorreu da 

sentença. Enquanto isso, Susan deu à luz seu quarto filho. Nascido saudável, ela foi 

autorizada a ficar com a criança. 

Ambos foram levados a julgamento novamente. Patrick foi condenado a um ano e 

dois meses de prisão, e sua irmã foi novamente colocada sob supervisão da assistência 

social. Um advogado experiente, em seguida, assumiu o caso e conseguiu leva-lo ao 

Tribunal Constitucional Federal. (HIPP, 2008, tradução nossa) 

 

O jornal Daily Mail (AUTOR DESCONHECIDO, 2007), por sua vez, afirmou que a 

manobra de levar o caso ao mais alto órgão jurídico alemão, tratou-se de uma tentativa de 

legalizar a “união chocante”. Afirma ainda que “simpatizantes liberais” enxergaram a questão 

como “uma batalha romântica contra a opressão, no argumento de que a eles está sendo negado 

o direito de liberdade sexual”. O advogado do casal no ano de 2007, Endrik Wilhelm, ainda 

defendeu que “todo mundo deve ser capaz de fazer o que quiser, desde que não prejudique os 

outros”. (AUTOR DESCONHECIDO, Daily Mail, 2007).  

O jornal britânico ainda afirmou que Patrick, após cumprir a segunda pena, se submeteu 

voluntariamente à cirurgia de vasectomia, no intuito de impedir que tivessem novos filhos. Para 

ele, esse seria o único meio de evitar novas condenações e, consequentemente, novas penas de 
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privação de liberdade. Para Patrick, não poderia o Estado afirmar que os irmãos mantinham 

relações sexuais se não ocorresse nova gestação ou novos filhos como prova. Alegaria o dois, 

então, que apenas viviam na mesma casa como irmãos e, dessa maneira, esconderiam o 

relacionamento, sem ter o Estado alemão como provar o contrário. (AUTOR 

DESCONHECIDO, Daily Mail, 2007). 

Em 2008, o recurso interposto ao Tribunal Constitucional Federal Alemão não 

prosperou. Com isso, a questão foi levada a European Court of Human Rights. O caso teve 

origem a partir do requerimento 43547/08, sendo que o julgamento26 ocorreu em 12 de abril de 

2012, na cidade de Strangsbourg, na França, sob seção presidida pelo presidente da Corte, Karel 

Jungwiert. (European Court of Human Rights, 2012). 

 

2.1.3.2.1 O julgamento - Case of Stubing v. Germany 

 

Do julgamento se extrai que “o requerente alegou que a sua condenação penal violou 

seu direito ao respeito de sua vida privada e familiar” (European Court of Human Rights, 2012, 

tradução nossa). Diante disso, recorreu ao Tribunal Europeu contra a República Federal da 

Alemanha nos termos no do art. 34 da Convenção para a Proteção dos Direitos do Homem e 

das Liberdades Fundamentais27. 

 

Artigo 34º. Petições individuais 

O Tribunal pode receber petições de qualquer pessoa singular, organização não 

governamental ou grupo de particulares que se considere vítima de violação por 

qualquer Alta Parte Contratante dos direitos reconhecidos na Convenção ou nos seus 

protocolos. As Altas partes Contratantes comprometem-se a não criar qualquer 

entrave ao exercício efetivo desse direito. (Convenção Europeia dos Direitos do 

Homem, sem data, p.22) 

 

A sessão ocorreu com o autor sendo representado pelo seu advogado, enquanto o 

governo alemão foi representando por H-J. Behrens, do Ministério Federal da Justiça. As 

circunstâncias do caso foram devidamente narradas no processo: 

 

(...) O requerente não tinha conhecimento da existência de sua irmã até ter 

restabelecido contato com a sua família de origem. Após a morte de sua mãe, em 

                                                           
26 European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012. Disponível no site da Corte: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng-press#{"display":["1"],"dmdocnumber":["905963"]}. Acesso em 10/10/2016. 
27 A Convenção Europeia dos Direitos do Homem, também chamada de Convenção para a Proteção dos Direitos 

do Homem e das Liberdades individuais, é disponibilizada integralmente e de forma traduzida ao português pelo 

próprio site da Corte Europeia de Direitos Humanos: 

CORTE EUROPEIA DE DIREITOS HUMANOS. Convenção Europeia dos Direitos do Homem. Disponível em: 

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf. Acesso em: 11/10/2016. 
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dezembro de 2010, a relação entre os irmãos se intensificou. A partir de janeiro de 

2011, o requerente e sua irmã tiveram relações sexuais consensuais e viveram juntos 

por vários anos. 

8. Nos anos de 2001, 2003, 2004 e 2005, nasceram os quatros filhos do casal. Após o 

nascimento do quarto filho, o requerente foi submetido à cirurgia de vasectomia. Os 

três filhos mais velhos foram colocados sob os cuidados de famílias de acolhimento. 

A filha mais nova vive com a mãe. 

9. Em 23 de abril de 2002, o Tribunal do Distrito de Borna (Amtsgericht) condenou o 

recorrente a dezesseis acusações de incesto (Seção 173, §2º do Código Penal alemão), 

dando-lhe uma pena suspensa de um ano de prisão e colocando-o em liberdade 

condicional. 

10. Em 06 de abril de 2004, o Tribunal do Distrito de Borna condenou o recorrente de 

outra contagem pelo mesmo delito, condenando-o a dez meses de prisão. 

11. Em 10 de novembro de 2005, o Tribunal do Distrito de Leipzig condenou o 

recorrente a duas acusações de incesto, condenando-o a um ano e dois meses de prisão. 

(European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, 

tradução nossa). 

 

Além de relatar a história conforme ocorrida, o julgado europeu fez questão de elencar 

alguns entendimentos que tiveram os tribunais alemães ao julgar o caso. 

 

O Tribunal considerou o fato do recorrente ter sofrido abusos físicos por seu pai 

durante os decisivos três anos de sua infância como uma condição atenuante. Além 

disso, ele tinha feito uma confissão e foi afetado pela cobertura da mídia sobre o seu 

caso. (...) Por outro lado, o tribunal considerou como fator agravante o fato do 

recorrente ser reincidente no crime de incesto, bem como ter tido relações sexuais 

desprotegidas com sua irmã, embora o possível conhecimento do risco de novas 

gestações. (European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril 

de 2012, tradução nossa). 

 

Quanto à irmã Susan, cabe relembrar que no primeiro julgamento do caso (2002), ela 

foi encaminhada aos cuidados da Assistência Social, sendo que o acompanhamento por um 

assistente social foi determinado pelo prazo de seis meses. Isso aconteceu porque a menina 

possuía menos de 18 anos à época. Contudo, no julgamento de 2005, Susan, que já possuía 

idade superior a 18 anos, foi igualmente acusada pelo crime de incesto. 

 

12. No que diz respeito à irmã do candidato, SK, que havia sido acusada pelo mesmo 

crime, o Tribunal Distrital de Leipzig, com base no parecer de um perito, declarou o 

seguinte 

“A acusada, K., possui uma personalidade muito tímida, retraída e dependente. Esta 

estrutura de personalidade, conjugada com uma situação familiar insatisfatória, a 

levou a ficar a cargo do requerente. Em particular, após a morte de sua mãe, ela 

experimentou essa dependência a tal ponto que sentiu que não poderia viver sem ele”. 

O Tribunal Distrital concluiu que este transtorno de personalidade sério, visto em 

conjunto com leves dificuldade de aprendizagem, a levou a ser apenas parcialmente 

responsável por seus atos. Assim, o Tribunal não impôs uma sentença sobre ela. 

(European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, 

tradução nossa). 
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Ademais, também vale destacar aqui de forma mais pormenorizada o recurso interposto 

por Patrick ao Tribunal Constitucional Federal alemão em 2007. A decisão veio em 2008 e 

tratou, dentre outras coisas, do direito à autodeterminação sexual e do respeito à dignidade 

humana: 

 

14. Em 22 de fevereiro de 2007, o recorrente apresentou uma reclamação 

constitucional, argumentando, nomeadamente, que a Seção 173, §2º do Código Penal 

tinha violado o seu direito à autodeterminação sexual, discriminando-o de forma 

desproporcional. 

15. Em 26 de fevereiro de 2008, o Tribunal Constitucional Federal, por sete votos a 

um, rejeitou a reclamação por ser infundada. A decisão foi baseada nas seguintes 

considerações. Como a norma penal da Seção 173, §2º do Código Penal, o legislador 

tinha restringido o direito à autodeterminação sexual de irmãos biológicos, tornando 

a relação sexual entre eles uma ofensa punível. Isso limitou a conduta da vida privada 

por penalizar certas formas de expressões da sexualidade entre pessoas próximas uma 

da outra. No entanto, a disposição não violou a área central da vida privada. A relação 

sexual entre irmãos pode ter efeitos sobre a família e a sociedade e trazem 

consequências para as crianças resultantes dessa relação. Como o direito penal proibia 

apenas uma abrangência muito limitada do comportamento e situações muito 

reduzidas, as partes em causa não haviam sido colocadas em posição que seria 

incompatível com o respeito pela dignidade humana. 

16. O legislador tinha perseguido objetivos que não eram constitucionalmente 

questionáveis e que, em qualquer caso, legitimou a limitação do direito à 

autodeterminação sexual. O terreno principal para a punição era a proteção do 

patrimônio e da família. Os estudos empíricos haviam mostrado que o legislador não 

estava ultrapassando a sua margem de apreciação ao definir que as relações 

incestuosas entre irmãos podem danificar seriamente a família e a sociedade como um 

todo. Relações incestuosas resultam em sobreposição de relações familiares e os 

papéis sociais, podendo, assim, danificar o sistema estrutural da vida familiar. A 

sobreposição de papéis não correspondia com a imagem de uma família, tal como 

definido pela Lei Civil. Parecia claro, e não parecer ser muito forçado assumir isso, 

que os filhos de uma relação incestuosa podem ter dificuldade significativas em 

encontrar o seu lugar dentro da estrutura familiar e na construção de uma relação de 

confiança com seus cuidadores mais próximos. A função da família, que é de 

primordial importância para a sociedade, seria danificada se as estruturas familiares 

necessárias fossem alabadas por relações incestuosas. 

(European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, 

tradução nossa). 

 

Ainda mais, argumentos biológicos também foram levantados pela jurisdição alemã. 

 

18. O legislador também baseou a sua decisão em razões eugênicas, levando em 

consideração o risco de danos significativos para as crianças que são frutos de uma 

relação incestuosa. Tanto na literatura medica quanto na literatura antropológica, após 

estudos empíricos, há referências ao risco específico da ocorrência de defeitos 

genéticos. 

19. A lei penal ora impugnada foi justificada pela soma dos objetivos acima, no 

contexto de uma convicção comum em que o incesto deve ser sujeito à 

responsabilidade criminal. Esta convicção também é evidente a nível internacional. 

(European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, 

tradução nossa). 
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É interessante lembrar que o julgamento do caso pelo Tribunal Constitucional Federal 

da Alemanha rejeitou o recurso por sete votos a um. O voto vencido foi o do juiz Hassemer, 

que anexou o solitário parecer divergente. Considerou o juiz que a seção 173 do Código Penal 

era incompatível com o princípio da proporcionalidade. Alegava que a previsão legal não 

perseguia um objetivo legítimo, uma vez que os aspectos eugênicos não são propósitos válidos 

para uma disposição penal. Assim sendo, o teor do dispositivo e o contexto claramente feriam 

o direito à autodeterminação sexual. Ademais, o argumento pela proteção do casamento e da 

família não mereciam prosperar, uma vez que a lei só proibiu o ato sexual entre irmãos 

consanguíneos, não proibindo o ato sexual entre parentes não consanguíneos. Se a lei penal de 

fato visasse proteger a família, também se estenderia aos atos sexuais praticados entre parentes 

não consanguíneos. Estes também são família. (European Court of Human Right. Case of 

Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

 

A evidencia parece indicar que a disposição legal, tal como estabelecida, não protege 

qualquer direito específico, mas possui unicamente um caráter moral. No entanto, não 

é um objetivo legitimo para uma norma penal construir ou manter os padrões morais 

comuns. (European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril 

de 2012, tradução nossa). 

 

O julgamento na Corte Europeia é demasiadamente completo e trouxe também uma 

perspectiva de direito comparado no que toca a interdição do incesto. 

 

28. Dos trinta e um Estados-membros do Conselho da Europa, em dezesseis Estados 

(Albânia, Áustria, Bósnia e Herzegovina, Bulgária, Croácia, Chipre, República 

Checa, Finlândia, Grécia, Islândia, Irlanda, Liechtenstein, Macedônia, Moldávia, San 

Marino e Eslováquia) a prática de ato sexual consensual entre irmãos adultos é 

considerado uma ofensa criminal, enquanto em quinze deles (Arménia, Azerbaijão, 

Bélgica, Estónia, Geórgia, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Mônaco, 

Montenegro, Portugal, Sérvia, Eslovênia e Ucrânia) não é punível nos termos da lei 

penal. O fato de um dos irmãos ser adotado ou criado em outro arranjo familiar, em 

geral, não parece ter qualquer impacto sobre a responsabilidade penal, desde que os 

irmãos compartilhem pelo menos um pai biológico. Em alguns países (nomeadamente 

a Islândia, Moldávia e Eslovénia), a proibição do incesto se estende também para 

irmãos adotivos. (European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 

de abril de 2012, tradução nossa). 

 

E o julgado continuou, dessa vez, trazendo as observações quanto às tendências: 

 

29. Parece que não há planos para abolir a proibição nos países em tela, onde as leis 

estão em vigor há décadas. Em vários países, há ainda uma tendência para alargar a 

noção existente de incesto ou aumentar as sanções (por exemplo, Bélgica, Croácia e 

República Checa). Por outro lado, o incesto entre irmãos adultos foi descriminalizado 

em Portugal em 1983 e na Sérvia em 2006. 

30. De acordo com um relatório parcial elaborado pelo Instituto Max Planck de Direito 

Penal Internacional, em novembro de 2007, no decurso do processo de Patrick, atos 
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sexuais consensuais entre irmãos foram criminalizados em mais oito países 

(Dinamarca, Itália, Polônia, Romênia, Suécia, Suíça, Hungria e Reino Unido), não 

estando sujeitos a responsabilidade criminal em outros cinco países (França, Holanda, 

Federação Russa, Espanha e Turquia). (...) O Instituto Max Planck observou, ainda, 

que mesmo nos países em que os atos consensuais entre irmãos não se sujeitam a 

responsabilidade criminal, os irmãos não estão autorizados a casar. (European Court 

of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

 

Por conseguinte, o demandante recorreu ao artigo 8º da Convenção, que estabelece que 

“toda pessoa tem direito ao respeito de sua vida privada e familiar”, além de que “não deve 

haver ingerência da autoridade pública no exercício deste direito”. No entanto, o mesmo artigo 

traz a exceção, prevendo eventual intervenção em casos de “interesse da segurança nacional, 

segurança pública, bem-estar econômico do país, para a prevenção do crime, para a proteção 

da saúde ou da moral, ou a proteção dos direitos e liberdades de outrem”. (Convenção Europeia 

dos Direitos do Homem, sem data, p.11). 

À vista disso, as alegações do requerente na Corte Europeia se baseavam em suposta 

interferência desproporcional do Estado alemão em sua vida sexual, elemento central de sua 

vida privada. Para Patrick, os motivos invocados pelo Tribunal Constitucional Federal não 

tinham sido suficientes para provar a existência de uma necessidade social imperiosa que 

justifique a condenação penal do recorrente. Argumentava também que a responsabilidade 

penal imposta ao incesto não era adequada para proteger a sociedade como um todo frente às 

doenças genéticas, uma vez que investigações cientificas demostraram que as relações 

incestuosas não levam a uma propagação de doenças genéticas dentro da sociedade. Além disso, 

outros indivíduos, que corriam um risco muito maior de transferência de defeitos genéticos – 

como as mulheres após a idade de quarenta anos ou pessoas conhecidamente portadoras de 

heranças genéticas defeituosas – não foram proibidos de procriar. E conclui, “a motivação 

eugênica teve suas raízes na ideologia racista do nacional-socialismo”. (European Court of 

Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

Quanto às particularidades do caso concreto, Patrick recorreu ao pretexto de que havia 

sido separado de sua família de origem ainda quando criança. Desse modo, como os irmãos não 

foram criados juntos, a inibição biológica contra o incesto não poderia ter se desenvolvido. Não 

houve família prejudicada, já que a relação incestuosa criou uma unidade familiar que não 

existia antes. Ou seja, não ocorreu sobreposição de papeis familiares porque não havia nenhuma 

relação familiar e nenhum papel familiar desempenhado por nenhum dos dois antes do namoro. 

A relação entre eles começou justamente nesse momento. (European Court of Human Right. 

Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 
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No mais, para combater as justificativas eugênicas, Patrick reforçou o fato de ter se 

submetido à cirurgia de vasectomia, tornando-se, assim, infértil. A procriação, dessa maneira, 

estava definitivamente impossível. Não havia mais com o que o Estado alemão se preocupar no 

que se refere ao nascimento de novas crianças. Enfatizou também que as relações sexuais eram 

consensuais, não podendo se falar de qualquer abuso sexual. Por último, opôs que a condenação 

penal não pode ser justificada pela proteção à moral e que, ainda que fosse, a punição não se 

demonstra necessária para a manutenção do tabu do incesto na sociedade. Não se pode imaginar 

que uma eventual absolvição enfraqueceria esse tabu. (European Court of Human Right. Case 

of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

O governo alemão, na figura do agente do Ministério Federal de Justiça, H, -J. Behrens 

contrargumentou: 

 

44. O governo não contestou que a condenação criminal do requerente tinha 

interferido em seu direito ao gozo de sua vida privada e familiar. Eles consideraram, 

contudo, que estas interferências foram justificadas nos termos do art. 8º, como 

necessárias numa sociedade democrática, no interesse da prevenção de desordem e 

para a proteção da moral. 

(...) 46. Quando o legislador alemão, no início de 1970, havia levado em consideração 

uma reforma na legislação impugnada, uma comissão especial criada pelo Bundestag 

chegou à conclusão de que a disposição devia ser mantida no interesse da proteção do 

casamento, da família, do parceiro mais fraco numa relação e da prevenção de lesões 

genéticas. Todos esses objetivos continuam a ser relevantes e justificam a 

responsabilidade criminal aplicada ao recorrente. (European Court of Human Right. 

Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

 

De resto, o governo alemão argumentou que os vínculos incestuosos são capazes de 

aprofundar as relações sócio psicológicas problemáticas existentes dentro de uma família. 

Alegou que o efeito nocivo sobre a estrutura familiar causaria um impacto prejudicial direto 

sobre a sociedade. A seção 173 do Código Penal é dirigida à proteção de pessoas que se 

envolveram num relacionamento incestuosos devido à interdependência especifica e típica que 

foi enraizada na estrutura familiar. Nesse sentido, a autodeterminação sexual deve ser tratada 

de forma equilibrada no intuito de minimizar o desequilibro estrutural regularmente presente 

nos laços familiares. O próprio acordão de 10 de novembro de 2015, do Tribunal do Distrito de 

Leipzig, reconheceu a irmã Susan como pessoa vulnerável e dependente ao irmão. (European 

Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

Apresentadas as argumentações de ambos os lados, incumbe agora abordar a decisão 

tomada pelo Tribunal da Corte Europeia de Direitos Humanos. Antes de mais nada, o Tribunal 

reconheceu a incidência do artigo 8º da Convenção, uma vez que o recorrente foi proibido de 

manter relações sexuais com a mãe de seus quatro filhos. Desse modo, como o próprio governo 
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alemão já havia reconhecido, houve interferência no direito ao respeito de sua vida privada, que 

evidentemente inclui a vida sexual. (European Court of Human Right. Case of Stubing v. 

Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

Não obstante, a própria Convenção permite intervenção na vida privada se for “em 

conformidade com a lei” se “necessário em uma sociedade democrática” (artigo 8º, Convenção 

Europeia dos Direitos do Homem, sem datam p. 11). Quanto ao primeiro ponto, a pena foi 

extraída da seção 173 do Código Penal alemão. Resta, portanto, verificar se a condenação do 

demandante era necessária numa sociedade democrática. O Tribunal ficou, portanto, de 

examinar se existia uma necessidade social imperiosa para o ato em causa e caso sim, se houve 

proporcionalidade. 

 

O Tribunal concluiu que deve haver razões particularmente graves antes da 

interferência por parte das autoridades públicas relativas a um aspecto mais íntimo da 

vida privada, como a manifestação da sexualidade de uma pessoa. 

(...) O Tribunal observa que não existe consenso entre os Estados-Membros quanto à 

proibição de atos sexuais consensuais entre irmãos adultos. Ainda assim, a maioria de 

24 do total de 44 Estados prevê a responsabilidade criminal. O Tribunal observa ainda 

que todos os sistemas jurídicos, incluindo os que não impõe responsabilidade penal, 

proíbem irmãos de se casar. Assim, um amplo consenso transparece que as relações 

sexuais entre irmãos não são aceitar nem pela ordem jurídica nem pela sociedade 

como um todo. Por outro lado, não há uma sustentação empírica suficiente para a 

hipótese de uma tendência geral para a descriminalização de tais atos. 

(...) As autoridades nacionais gozam de uma ampla margem de apreciação na 

determinação de como confrontar relações incestuosas consentidas entre adultos, não 

obstante o fato de que esta decisão diz respeito a um aspecto intimo da vida privada 

de um indivíduo. (European Court of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 

de abril de 2012, tradução nossa). 

 

O Tribunal europeu ainda levou em consideração que a imposição de responsabilidade 

penal foi justificada pelo governo por uma combinação de objetivos, dentre os quais se inclui a 

proteção da família e a saúde pública. No mais, realçou que o direito à autodeterminação sexual 

não é um direito absoluto. Este direito deve ser analisado no caso concreto frente às situações 

especificas decorrentes da interdependência e da proximidade das relações familiares. Nesse 

ponto, vale lembrar que a irmã do requerente se envolveu sexualmente pela primeira vez com 

o mesmo após a morte de sua mãe. Ainda mais, à época, a irmã possuía dezesseis anos de idade 

e de acordo com o Tribunal de Leipzig sofria de um grave transtorno de personalidade que, 

“juntamente com uma situação familiar insatisfatória e leves dificuldades de aprendizado, a 

levou a ficar consideravelmente aos cuidados do requerente” (European Court of Human Right. 

Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

Em síntese, a decisão foi favorável ao Governo alemão: 
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Nestas circunstâncias, o Tribunal reconhece que condenação criminal do candidato 

correspondeu a uma necessidade social premente. 

(...) O Tribunal Constitucional Federal aproximou-se bastante do caso, o que é 

demonstrado pelo rigor das análises dos argumentos jurídicos apresentados pelo 

requerente e ainda mais realçado pelo fato de conter um parecer divergente detalhado 

no anexo do texto da decisão. 

É ampla a margem de apreciação por parte do Estado, na ausência de um consenso 

entre os Estados-Membros do Conselho da Europa sobre a questão da 

responsabilidade criminal. O Tribunal conclui que os tribunais internos possuem 

margem de apreciação quanto à condenação por incesto. 

Consequentemente, não houve violação do artigo 8º da Convenção. (European Court 

of Human Right. Case of Stubing v. Germany. 12 de abril de 2012, tradução nossa). 

 

A referida decisão foi tomada de forma unanime pelos sete juízes da Corte Europeia de 

Direitos Humanos. Ainda assim, o debate se demonstrou assaz interessante. Não há de se 

olvidar que os argumentos trazidos pela parte autora são demasiadamente fortes e consistentes. 

O próximo capítulo tratará de noções de Estado, autonomia privada e autodeterminação sexual. 

Bem como relacionará a proibição jurídica do incesto com o tabu do incesto freudiano. 

Todavia, antes disso, é importante se ater às recentes direções que o caso de Patrick e 

Susan tomou. O jornal britânico Independent, em matéria publicada em 24 de setembro de 

201428, trouxe à tona o fato do Conselho de Ética na Alemanha ter recentemente se posicionado 

pela descriminalização do incesto entre irmãos consanguíneos. 

 

Conselho de Ética da Alemanha pediu o fim da criminalização do incesto entre irmãos 

após examinar o caso de um homem que teve quatro filhos com a sua irmã. 

Patrick Stuebing, que foi adotado quando criança e conheceu sua irmã aos 20 anos de 

idade, lançou vários apelos desde que foi preso por incesto em 2008 e sua batalha 

legal foi levada a amplo debate público. 

As relações sexuais entre irmãos ou entre pais e filhos são proibidas na seção 173 do 

Código Penal alemão. 

Mas na quarta-feira, o Conselho de Ética alemão recomendou que a revogação da 

seção, argumentando que o risco de deficiências em crianças não é suficiente para 

justificar a lei e a criminalização do incesto. 

O presidente do conselho, Christiane Woopen, estava entre os 14 membros que 

votaram a favor da revogação da seção 173, enquanto nove pessoas votaram a favor 

da continuação da proibição. 

Um comunicado divulgado na quarta-feira disse “O incesto entre irmãos parece ser 

muito raro nas sociedades ocidentais de acordo com os dados disponíveis, mas as 

pessoas afetadas descrevem a enorme dificuldade de sua situação à luz da ameaça de 

punição” (...) “Eles sentem que suas liberdades fundamentais foram violadas e são 

forçados a manter sigilo ou negar o seu amor” (...) “A maioria do Conselho de Ética 

alemão opina que não é apropriado que o direito penal preserve um tabu social” (...) 

“No caso de incesto consensual entre irmãos adultos, nem o medo de consequências 

negativas para a família, nem a possibilidade de nascimento de crianças pertencentes 

a essas relações incestuosas podem justificar a proibição criminal” (...) “O direito 

                                                           
28 DEARDEN, Lizzie. German ethics council call for incest between siblings to be legalised by Government. 

Independent, Reino Unido, 24 de setembro de 2014. Disponível em: 

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/german-ethics-council-calls-for-incest-between-siblings-to-

be-legalised-by-government-9753506.html. Acesso em: 10/10/2016. 
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fundamental de irmãos adultos à auto-determinação sexual tem mais peso em tais 

casos do que a proteção abstrata da família” 

A recomendação do Conselho de Ética só abrangeu o incesto entre irmão, mas não 

recomendou descriminalizar o sexo entre pais e filhos. (DEARDEN, 2014). 

 

Atualmente, as grandes – e velozes -  mudanças sociais nos levam a refletir acerca do 

papel do Estado e sua correlação com a autonomia privada. No próximo e último capítulo, será 

abordada uma teoria crítica do direito que se posiciona favorável à neutralidade moral do 

Estado. Para os autores dessa corrente de pensamento, a democracia da vida privada somente 

pode ser atingida a partir da laicidade estatal. 
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4. O TABU DO INCESTO E A TEORIA QUEER DO DIREITO 

 

A atual concepção de Estado e a sua correlação com o princípio da autonomia privada 

incidem de forma relevante na compreensão que hoje se tem de sexualidade. Isso porque as 

revoluções sexuais, marcadas tanto pelo movimento feminista clássico do início do século XX 

quanto pela luta mais recente por cidadania e direitos civis de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transexuais, nos fazem repensar acerca da neutralidade ética do Estado laico. 

A luta pela emancipação feminina num primeiro momento e a posterior militância por 

igualdade de direitos da população LGBT29 trouxeram à tona diversos questionamentos e 

mudanças pragmáticas no que toca a sexualidade. Nesse ponto, a liberdade sexual passou a 

representar um ideal a ser defendido. 

 

A liberdade sexual é a capacidade de agir eroticamente sem coação e de se expressar 

sexualmente segundo as próprias escolhas. A vontade e o consentimento constituem 

os pilares da liberdade sexual. Como qualquer outra liberdade, está composta por dois 

elementos indissociáveis: o direito do sujeito para exerce-la e a obrigação de todos os 

membros da sociedade de se abster de interferir. O único limite em dita liberdade seria 

o de não prejudicar ao próximo. (BORRILLO, 2015, p. 02) 

 

Todavia, a situação ainda permanece contraditória. As sociedades modernas, embora 

proclamem a autonomia do sujeito e a separação da igreja e o Estado, insistem em abordar a 

moral sexual desde uma perspectiva religiosa. (BORRILO, 2015, p. 02).  

O tabu do incesto não foge à regra e continua sendo tratado da mesma forma. O 

impedimento à celebração de casamentos incestuosos em legislações latino-americanas30, assim 

como a proibição penal de práticas sexuais entre familiares nos Estados Unidos, Alemanha, 

Dinamarca, Itália, Suécia, Reino Unido, dentre outros países31, serve para evidenciar a 

contradição entre liberdade sexual e interferência estatal. 

Diversos autores, como Daniel Borrillo32, defendem uma teoria queer do direito, se 

posicionando ao lado de uma sociedade democrática baseada na neutralidade moral do Estado 

no intuito de garantir a liberdade individual. O presente capítulo possui a intenção de explorar 

a teoria queer a partir do marco teórico de Daniel Borrillo, relacionando-a posteriormente com 

o tabu do incesto. 

 

                                                           
29 Lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 
30 Página 22 adiante. 
31 Página 47. 
32 Argentino, radicado na França e professor universitário na área do direito. 
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4.1 A teoria queer 

 

O termo queer originalmente significa bizarro, estranho, anormal. (BORRILLO, 2011, 

p. 27, tradução nossa). Entretanto, a partir das últimas décadas, começou a tomar uma nova 

conotação, passando a referir-se a comportamentos que não correspondem ao padrão sexual. 

Com o tempo, os movimentos de gays e lésbicas se apropriaram do termo para se auto definir 

(BORRILO, 2011, p. 27, tradução nossa). 

Didier Eribon (apud BORRILLO, 2011, p. 27, tradução nossa) explica que “queer é uma 

maneira de buscar a dissolução de fronteiras”, “um movimento contestatório das normas 

sexuais, culturais e sociais”. A teoria queer, historicamente relacionada às identidades 

homossexuais, travestis e transexuais, procura denunciar o caráter heterosexista das relações e 

os mecanismos de dominação patriarcal. 

Diante disso, enquanto a partir do o século XX o movimento feminista possibilitou 

visibilizar a metade oculta da humanidade, denunciando a dominação de um gênero sobre o 

outro e evidenciando a necessidade de políticas públicas que promovessem a igualdade, o 

movimento queer, sem ignorar essa contribuição, abordou uma perspectiva crítica que vai mais 

além. (BORRILLO, 2015, p. 04). 

É que um dos objetivos do feminismo clássico foi garantir a presença de mulheres nos 

espaços de poder. Acreditavam, assim, que para democratizar o ambiente jurídico, por exemplo, 

bastaria apenas “feminizá-lo” (BORRILLO, 2015, p. 05). 

 

Conhecida como diferencialismo, esta corrente feminista defende que o acesso à 

igualdade deve se realizar levando em consideração a especificidade de um e outro 

sexo. 

(...) Este objetivo, reivindicado pelo feminismo institucional, evidencia a continuidade 

do pensamento binário(...). Ou seja, a contribuição do primeiro feminismo (ou 

feminismo clássico) não está na contestação da categoria gênero, senão na denúncia 

da dominação de um gênero sobre o outro. (BORRILLO, 2015, p. 05). 

 

O resgate histórico nos demonstra que a emancipação feminina encontrou seu primeiro 

respaldo na dissociação entre sexualidade e reprodução. A legalização dos métodos 

anticonceptivos no final da década de 1960 permitiu pensar a sexualidade “como uma atividade 

com significado próprio, independentemente das consequências”. (BORRILLO, 2011, p. 29). 

O efeito foi emancipador e “significou um giro epistemológico fundamental” (BORRILO, 

2015, p. 05), eis que a reprodução não mais justificava a prática sexual. 
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No entanto, o pensamento binário permanecia, baseando-se em concepções de homem 

e mulher e de gênero masculino e feminino. O pressuposto continuou a ser a existência de 

gêneros estáveis, devendo ser reconhecida a particularidade de cada um deles. 

Sobreviveu, então, uma ideologia de complementariedade. A cada gênero foi atribuído 

uma função social e uma identidade psicológica própria. A fragilidade feminina se contrapôs à 

solidez masculina, enquanto a propensão doméstica da mulher se aliou à capacidade de realizar 

projetos, típica dos homens. As crianças, por sua vez, aprendem na família como devem ser e 

como devem se comportar. (BORRILLO, 2011, p. 41). 

É nesse ponto que a teoria queer se fortalece. Essa modifica o pressuposto e contesta as 

categorias dualistas de “homem e mulher”. 

 

A partir do questionamento da ideia que considerar anormal os comportamentos 

sexuais que se distanciam da heterossexualidade, uma teoria crítica do gênero e da 

sexualidade parte do seguinte postulado:  se o gênero é uma construção social que tem 

servido para organizar a hierarquia entre os sujeitos, sua crítica radical permite 

repensar as identidades independentemente da logica binária dos sexos e a matriz 

heterossexual da lei. (BORRILLO, 2015, p. 06). 

 

A Queer Theory33 é uma crítica radical ao binarismo de gênero. Para os seguidores dessa 

corrente não existem dois sexos, mas sim uma multiplicidade de sexos, sendo que não é a 

anatomia que define as diferenças.  

Isso porque os comportamentos atribuídos ao homem e à mulher são identificados como 

resultado de condicionamentos sociais. Evidencia-se, então, que a teoria queer bebe da fonte do 

movimento feminista, embora com ele se choque em determinadas situações. 

 

Por isso, uma teoria crítica da sexualidade não pode se inscrever de modo pacífico nas 

teorias feministas; se trata, em todo caso, de um pensamento conflitivo de caráter pós-

feminista. De fato, se os estudos feministas propõem uma mirada sexuada do Direito 

e das instituições analisando seus pressupostos e suas consequências a partir da 

realidade própria das mulheres, uma teoria pós-feminista do Direito tenta ultrapassar 

esta concepção dualista questionando a pertinência jurídica da categoria gênero 

(BORRILLO, 2015, p. 06).  

 

Diante disso, Borrillo se distancia do movimento feminista clássico, que coloca no foco 

o gênero feminino “como categoria política e a sexualidade como território de dominação 

masculina”. (BORRILLO, 2015, p. 07). A ideia de Borrillo é estender a perspectiva crítica e 

englobar também outras minorias sexuais que não se enquadram na categoria binária aqui 

                                                           
33 De acordo com Borrillo (ANO, p. 04), Queer Theory foi uma denominação proposta pela professora italiana 

Teresa de Lauretis. 
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exposta. A grosso modo, o movimento queer não deseja feminizar o Direito, mas sim torna-lo 

indiferente ao gênero. (BORRILLO, 2015, p. 07). 

A intenção é atacar a natureza sexuada do direito, dessexualizando a instituição 

matrimonial, desbiologizando a filiação e tratando os vínculos familiais enquanto contrato. 

 

Uma teoria crítica da sexualidade aplicada ao Direito parte justamente das 

experiências que estão nos limites da norma-sexual (gays, lésbicas, hermafroditas, 

travestis, transexuais, sadomasoquistas...) para criticar os dispositivos normativos 

(estado civil, matrimonio, filiação...). (BORRILLO, 2015, p. 07). 

 

A teoria encara a categorização dos gêneros como “o ópio dos povos” (GOFFMAN, 

1979, apud BORRILLO, 2015, p. 08). As estruturas culturais e as interações humanas são 

organizadas a partir do referido binarismo desde o começo do pensamento judeu-cristão, uma 

vez que a própria Bíblia coloca o homem em primeiro lugar na criação de Deus.  

E, assim, embora hoje exista a separação entre Igreja e Estado, o pensamento cristão 

continua a deixar seus rastros. 

 

O gênero continua definindo qualidades e virtudes dependendo de raízes biológicas. 

(...) A inscrição do sexo como modo de identificação das pessoas alimenta a ilusão da 

naturalidade da diferença entre homens e mulheres 

(...) Numerosas pesquisas revelam que poucas vezes a literatura infantil reflete um 

mundo paritário no qual meninos e meninas realizam atividades de maneira 

igualitária. Desta maneira, as históricas infantis preparam, juntamente com o universo 

dos brinquedos, o terreno da subjetivação e dominação social. A lei não faz mais do 

que consolidar este doutrinamento cultural. De fato, a lógica binária dos sexos aparece 

como um suporte do sistema jurídica tanto no nível individual quanto familiar e social. 

(BORRILLO, 2015, p. 08). 

 

A proposta queer acredita que o Estado deve ser laico e assim deve se abster em 

classificar os sujeitos em função do sexo, uma vez que essa categorização, além de inferiorizar 

as mulheres e legitimar a desigualdade de gays e lésbicas, dificulta a cidadania de travestis, 

transexuais, intersexuais. “O sexo dos sujeitos deve ser considerado como uma simples 

informação pessoal de natureza privada”. (BORRILLO, 2015, p. 11). 

 

Nada deve lhe interessar ao Estado sobre nossos órgãos genitais e menos ainda nossos 

desejos e fantasmas sexuais, ou o que fazemos com ele e como nos definimos 

sexualmente. Se trata de situações juridicamente irrelevantes que não podem nem 

devem condicionar a cidadania. (BORRILLO, ANO, p. 12) 
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Para o autor, a vontade não tem sexo e o movimento LGBT radicalizou ao colocar a 

vida familiar a partir da ótica contratual. 

 

Se o feminismo deu fim ao contrato de gênero, denunciado como a perpetuação da 

desigualdade social e política da mulher, o matrimonio entre pessoas do mesmo sexo 

pode ser interpretado como uma ruptura com a base da dualidade sexual como 

constitutiva do contrato matrimonial. 

(...) O Direito Civil deixa de impor esta condição e assume a dimensão abstrata do 

contrato, no qual somente é relevante o encontro de suas vontades e não a união de 

duas carnes. Desta forma, é o consentimento (vontade), e não a consumação (carne) o 

que produz a legitimação do ato matrimonial. (BORRILLO, 2015, p. 12). 

 

Para ir além e abranger categorias não binárias, Borrillo propõe a exclusão da categoria 

gênero. Para ele, a busca por uma sociedade democrática passa fundamentalmente pelo 

desaparecimento do sexo dos documentos de identidade. Isso porque a dita classificação entre 

homem e mulher não deve ter nenhuma relevância para o Estado, mas tão somente aos 

indivíduos. (BORRILLO, 2015, p. 09). 

Esse é um pressuposto primordial da teoria queer, que busca a neutralidade moral do 

Estado como condição sine qua non para garantir a liberdade individual. 

 

Se funda na ideia de que o Estado deve abster-se de nos dizer o que é bom ou ruim e 

se limitar estritamente a punir os comportamentos prejudiciais ao próximo. 

Contrariamente ao Estado paternalista, o Estado democrático não substituiu as 

escolhas dos sujeitos. Estes últimos são os únicos capazes de determinar aquilo que é 

conveniente para si mesmos. 

Como manifestação da vida privada, a liberdade sexual deveria supor a possibilidade 

de ter relações sexuais com quem desejemos e nas condições combinadas com a outra 

pessoa. (BORRILLO, 2015, p. 02). 

 

Borrillo não faz nenhuma referência ao tabu do incesto e nem se posiciona 

declaradamente a favor ou contra a proibição. Todavia, é possível estabelecer nexos entre a 

questão aqui estudada e a sua defesa à indiferença moral do Estado. O direito à 

autodeterminação sexual, amplamente defendido por ele, pode ser expandido a diversos pontos 

de vista, dentre eles, o incesto. 

 

4.2 A perspectiva queer e o incesto 

 

Borrillo engrossa uma corrente de pensamento pós-feminista que pode definir-se como 

“um gesto crítico que permite, a partir da desconstrução das categorias naturalizadas de sexo, 

gênero e sexualidade, repensar a maneira pela qual se apresentam as normas e os mecanismos 

que as justificam”. (BORRILLO, 2011, p. 30). 
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O autor vai mais além ao esclarecer que os grupos de estudos queer não possuem apenas 

a intenção de problematizar os efeitos do dispositivo sexo-gênero-sexualidade, mas pode se 

ampliar também a todas categorizações que colocam os indivíduos em identidades fixas e 

imutáveis. 

De forma genérica, a democratização da vida privada e familiar exige uma posição de 

abstenção do Estado em todas as vertentes possíveis. Em outras palavras, a democracia sexual 

deve ser garantida por um Estado que se exima de punir comportamentos que fogem à linha 

padrão. Nesse sentido, apenas comportamentos prejudiciais a terceiros, como, por exemplo, 

ocasiões em que não houver consentimento, é que o Estado deve atuar. 

 

A moral sexual do Estado democrático se funda na capacidade para consentir. Vale 

dizer que se a pessoa é maior de idade, não se encontra sob pressão física ou 

psicológica e não foi induzida, não existe razão alguma para que o Estado proíba. 

(BORRILLO, 2015, p. 03) 

 

Pensar o incesto a partir dessa lógica emancipatória traz grandes questionamentos às 

legislações nacionais que procuram coibir as práticas incestuosas. Os impedimentos 

matrimoniais no Brasil, México, Argentina, Chile, Peru, Portugal e Espanha, assim como as 

punições penais nos Estados Unidos, Alemanha, Dinamarca, Suécia, Reino Unido, dentre 

outros países, colocam em cheque os valores atuais que zelam pela autonomia do sujeito. 

O Estado, dessa maneira, aparece como um penalizador da sexualidade diversa, atuando 

de forma coercitiva em situações onde há violência, nem ameaça a terceiros ou abusos físicos 

ou psicológicos. Os casos dos irmãos Daniel e Rosa na Espanha34 e a história de Patrick e Susan 

na Alemanha35 são dois contextos onde há livre consentimento e capacidade para consentir. O 

Estado ao intervir nessas situações de mero caráter particular impõe uma restrição a partir de 

uma visão normalizadora da sexualidade. 

Afinal, “se somos livres para gerir nossos corpos e estabelecer relações sexuais fundadas 

no amor e na ternura, também deveríamos ser livres para todas as outras formas de expressão 

sexual mesmo que socialmente sejam menos valorizadas”. (BORRILLO, 2015, p. 03). 

 

4.3 Os riscos genéticos à prole  

 

                                                           
34 Ver pág. 39 adiante. 
35 Ver pág. 41 adiante. 
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Não obstante, no que diz respeito ao dever de intervenção do Estado nas ocasiões em 

que há prejuízos a terceiros, é possível recorrer à questão dos riscos genéticos à prole. Nesse 

ponto, embora a genética não seja uma ciência cem por cento exata, a prática nos evidencia a 

possibilidade de deficiências físicas e mentais nos filhos provenientes de relações sexuais 

incestuosas. A suposição embora não seja certeira, merece certo grau de reconhecimento. Por 

exemplo, dentre os casos aqui narrados, os irmãos espanhóis Daniel e Rosa tiveram dois filhos, 

sendo que nenhum deles apresentou problemas biológicos. Por outro lado, dos quatro filhos 

nascidos do relacionamento entre Patrick e Susan, três possuem deficiências físicas e/ou 

mentais. 

Diante disso, não é possível afirmar que todas as relações incestuosas necessariamente 

gerarão filhos geneticamente doentes. Todavia, ainda que fosse, a dúvida permanece aberta: 

deveria o Estado intervir de forma eugênica na procriação? 

Perante o Tribunal Europeu, Patrick e seu advogado trouxeram fortes argumentos 

contrários à ideia36. Alegaram que o Estado alemão agiu de forma discriminatória na situação 

em tela, uma vez que existem outros quadros onde que o risco de transferência de defeitos 

genéticos é maior, e mesmo assim o Estado não interfere. Levantaram como exemplo o caso de 

mulheres que engravidam após a idade de quarenta anos ou de pessoas conhecidamente 

portadoras de heranças genéticas defeituosas. Em ambas circunstâncias, os indivíduos não se 

encontram proibidos de procriar e muito menos são presos por eventuais atos sexuais 

praticados. Nesses casos, a autonomia e a liberdade sexual continuam sendo a regra máxima, 

em que pese os riscos hereditários à prole37.  

Para a teoria queer, o argumento proibitivo acima pode ser prontamente rebatido. 

Borrillo reconhece que “durante séculos, o sexo e a reprodução se encontraram tão 

estreitamente associados que não se concebia um sem considerar o outro” (2015, p. 03). 

Esclarece, ainda, que a ideal sexual do cristianismo tornou o matrimonio como o único lugar 

legítimo da sexualidade humana. 

 

Esta incapacidade para pensar o exercício da sexualidade como qualquer outra 

liberdade tem a sua origem na cultura erótica ocidental. O cristianismo tem 

desenvolvido, sem dúvida, um papel principal na representação social da sexualidade. 

(BORRILLO, ANO, p. 02) 

 

                                                           
36 Ver pág. 47. 
37 Por outro lado, ainda cabe destacar que a defesa de Patrick recorreu ao fato do mesmo ter se submetido 

voluntariamente à cirurgia de vasectomia após o nascimento do quarto filho. Ou seja, não havia mais possibilidades 

fáticas de procriação, e mesmo assim a proibição do sexo entre os irmãos permanecia. 
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Essa visão já havia sido denunciada pelo movimento feminista, que a partir da 

legalização dos métodos anticonceptivos, rompeu com a tradição religiosa e desassociou 

sexualidade e procriação. Essa mudança paradigmática teve início a partir da década de 1960. 

“Então, não é mais a reprodução que justifica a sexualidade, já que é legitimo manter relações 

sexuais não reprodutivas”. (BORRILLO, 2011, p. 29). O sexo, desse modo, passou a ser visto 

como uma atividade independente e com um fim próprio em si mesmo.  

 Nesse sentido, a posterior legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo 

radicalizou o pensamento e serviu para afastar ainda mais o pressuposto que até então estava 

intrínseco ao sexo: reproduzir.  

 

Se para o direito canônico a diferença entre os sexos é condição constitutiva do 

matrimonio, pois o sacramento implica na união dos corpos com vistas à reprodução 

da espécie, o direito civil deixar de impor a referida condição e assume a dimensão 

abstrata de um contrato, no qual somente o encontro das vontades é relevante e não a 

união de duas carnes. Por isso, é o consentimento (vontade) o que produz a 

legitimação do ato matrimonial. (BORRILLO, 2011, p. 42, tradução nossa) 

 

Ainda mais, o avanço da tecnologia permitiu o surgimento de técnicas de concepção 

artificial. Ou seja, a reprodução sem sexo se fez possível. Ao mesmo tempo, a adoção foi 

tornando-se uma figura com maior proteção jurídica, reforçando mais uma vez a separação 

entre sexo e procriação. Borrillo também destaca que algumas legislações vão mais adiante e 

permitem a interrupção da gravidez e até mesmo o abandono legal do recém-nascido. É o caso, 

por exemplo, do Código Civil francês. (2011, p. 43, tradução nossa).  

Com isso, os argumentos biologizantes face ao incesto perdem força e se fragilizam. 

Fazer sexo não é necessariamente reproduzir. O ato sexual em si mesmo possui uma finalidade 

própria, independentemente das eventuais consequências. 

Nesse sentido, a categorização dos sujeitos enquanto membros de uma mesma família 

perde um dos seus principais argumentos para coibir o incesto. Isso porque quando se tem em 

vista a dissociação entre sexo e reprodução, os riscos genéticos que supostamente poderiam ser 

transferidos à prole não podem justificar a criminalização de atos sexuais entre pais, irmãos, 

primos, tios e sobrinhos38. 

Além disso, a teoria queer aposta num movimento de desbiologização da filiação. Dessa 

forma, as relações de parentesco poderiam ser enxergadas como um contrato ou uma 

convenção. 

                                                           
38 Nos Estados Unidos, a mera prática sexual entre primos, irmãos, pais e filhos é punível na esfera penal em 

diversos Estados. Ver capítulo 2.1.2 O tabu do incesto no ordenamento jurídico dos Estados Unidos 
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Enquanto a reprodução é um fato da natureza, a filiação é um ato cultural: obviamente 

pode se pertencer a uma família por laços biológicos, mas a institucionalização destes 

vínculos constitui uma convenção que vai além da simples transcrição de um fato 

natural. O Direito não precisa da natureza para produzir vínculos familiais. A adoção 

é o exemplo paradigmático, mas também a presunção de paternidade e a posse do 

estado. A contracepção permitiu o sexo sem procriação e as técnicas de procriação 

artificial tem possibilitado a reprodução sem sexo. (BORRILLO, 2015, p. 13). 

 

Diante disso, uma teoria crítica do Direito afasta a biologia do vínculo familiar. Para a 

teoria queer, deve a vontade produzir a filiação e não a ciência. 

 

Fundada na vontade, a adoção é um instituto mais apto que a verdade biológica para 

assegurar a estabilidade dos vínculos familiares, tanto homossexuais quanto 

heterossexuais. Contrariamente à filiação carnal, a filiação adotiva encontra 

legitimidade na liberdade de acolhe os filhos biológicos dos outros e abandonar a 

própria descendência. (BORRILLO, 2015, p. 15). 

 

Todavia, em que pese as citadas mudanças e da afirmação de que nossa democracia nos 

leva à proteção de todas as formas de liberdade, a liberdade sexual é habitualmente apresentada 

desde um ponto de vista negativo. Frequentemente, as práticas que fogem do que é considerado 

sexualmente normal são penalizadas e até mesmo não permitidas. É o ocorre com o incesto. Por 

conta disso, a visão queer acredita que para democratizar a esfera privada, é fundamental a 

neutralidade ética do Estado Laico. 

 

O Direito não pode reservar um tratamento de exceção para uma atividade que 

precisamente carece de excepcionalidade. Uma leitura da sexualidade emancipada da 

tradição religiosa, das teorias psicanalíticas e também da carga afetiva própria na visão 

romântica dominante, engloba o abandono de qualquer pretensão excepcionalizante e 

sacralizante da atividade erótica. (BORRILLO, 2015, p. 04). 

 

4.4 A emancipação sexual no direito 

 

Borrillo vai além da biologia e defende que o direito, ao analisar a sexualidade, deve 

garantir a emancipação. Para isso é necessário afastar-se de ideologias religiosas e até mesmo 

de explicações psicanalíticas.  

Nesse ponto, incumbe relembrar os ensinamentos de Freud39. De acordo com o 

psicanalista, o tabu do incesto possui uma origem muito remota, baseando-se não apenas em 

                                                           
39 Ver Capítulo I - O TABU DO INCESTO FREUDIANO 
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razões psicológicas, mas também em motivos antropológicos, históricos e culturais40. Além 

disso, o tabu do incesto se manifesta através de vários meios, como por exemplo a moral, a 

religião, os ordenamentos jurídicos e etecetera. São todos esses fatores juntos que contribuem 

com a manutenção das proibições incestuosas. Ou seja, o direito é apenas uma das maneiras 

pelo qual o tabu ora estudado se perpetua. 

Isso significa que uma eventual desconstrução das categorias familiares no Direito, com 

o intuito de descriminalizar as práticas incestuosas e permitir o livre exercício da sexualidade 

consentida, não põe fim ao tabu do incesto por si só. Este continuará a ser mantido por outros 

meios coercitivos. 

É que o tabu do incesto existe antes mesmo das leis existirem. No primeiro capítulo 

dessa pesquisa, Freud demonstrou o forte respeito ao tabu dentro das comunidades aborígenes 

da Austrália. Essas, sendo compostas por seres no mais primário grau de desenvolvimento e de 

tecnologia, continuam a proibir práticas sexuais dentro do mesmo clã. E é evidente que esses 

primitivos australianos não possuíam um sistema de códigos e leis para impô-los essa restrição. 

Conclui-se que a partir da teoria critica queer não é função do ordenamento jurídico 

impedir relações sexuais que advém de livre consentimento e sem causar prejuízos a terceiros. 

E assim, independentemente do fato do incesto continuar a ser um tabu, mesmo com restrição 

legal ou com uma eventual descriminalização, não é papel do direito emancipado atual coibir 

essas práticas. 

Assim como o pensamento queer pensa no fim da categorização enquanto gênero, é 

possível propor também o fim da categorização enquanto parentesco. “Uma teoria crítica do 

Direito das pessoas supõe a banalização da atividade sexual e a desapropriação do sexo como 

categoria jurídica identificadora dos sujeitos”. (BORRILLO, 2015, p. 15) 

 

Em última instancia, a contratualização da família é o resultado lógico da 

democratização da vida privada e a vitória de uma concepção nova do indivíduo 

emancipado, definido em função de si mesmo, capaz de escolher o curso de sua vida 

e julgar as consequências dos seus atos. (BORRILLO, 2015, p. 16). 

 

 

  

                                                           
40 Freud ao tentar explicar as origens do tabu do incesto, recorre a teorias da biologia de Darwin, da antropologia 

de Durkheim, da sociologia de Westermarck, dentre outros pensadores. 
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CONCLUSÃO 

 

Quando fica evidente a carga moral e intervencionista do Estado nas práticas incestuosas 

consentidas, torna-se muito difícil defender a manutenção das citadas proibições. A dificuldade 

ainda aumenta quando se coloca como referência uma teoria crítica das sexualidades, que 

repensa o sujeito de direito e suas relações familiares e sociais de forma moralmente neutra. A 

completa emancipação apresenta-se, então, uma bandeira a ser defendida em face dos abusos 

estatais. 

Isso não significa que uma eventual descriminalização do incesto, junto à uma 

revogação das normas impeditivas do casamento entre parentes, levaria a uma ampla liberdade 

sexual entre pais, filhos, primos, sobrinhos e tios. O tabu do incesto, nos moldes apresentados 

por Freud, encontra respaldo em diversos outros mecanismos de dominação social, sendo a 

religião e a moral apenas dois deles. 

De fato, quando se analisa o tabu do incesto a partir de uma perspectiva histórica e 

comparativa, a proibição advinda de leis torna-se irrisória. Sendo mais claro, historicamente 

não é o direito que proíbe o sexo entre familiares, mas sim todo um conjunto de fatores da 

sociologia, antropologia, psicologia, etecetera. Diante disso, é possível supor que 

descriminalizar a prática não levaria a um aumento quantitativo de atos sexuais entre parentes, 

uma vez que estes não os praticam devido a outras razões. 

Ainda assim, a inalterabilidade da realidade fática não deve servir para manter uma 

legislação ultrapassada, que não condiz com os atuais valores de democracia privada. Nesse 

sentido, defender o fim da categorização de parentesco nas restrições sexuais é ser coerente 

com os princípios de autodeterminação sexual e liberdade individual, amplamente defendidos 

pelos movimentos emancipatórios do século XX e XXI. E isso deve ser feito, mesmo que não 

corrobore – ou corrobore muito pouco – para o fim do tabu do incesto. 

E por fim, eis que no penúltimo dia da elaboração do presente trabalho, Borrillo, que até 

então nada havia dito sobre o tema do incesto, surpreende com algumas palavras acerca do 

assunto: 

 

Comecemos pelo espanto: a constatação universal da proibição do incesto como uma 

fonte do mundo normativo, como a antropologia propõe, não encontra equivalência 

no Direito. Segundo Maurice Godelier, “a proibição do incesto consiste em fazer o 

social com o sexual”, também Lévi-Strauss demonstra que a proibição do incesto é a 

matriz da norma enquanto critério do permitido e do proibido. De tal modo que a 

regulação da sexualidade aparece como a atividade normativa originária em função 

da qual se articulam todas as outras formas de regulação. Desde esta perspectiva 

antropológica, resulta surpreendente o desinteresse da teoria geral do Direito pela 
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sexualidade. É por isso que, frequentemente, os juristas se comportam melhor como 

moralistas que como profissionais do Direito na matéria. Uma teoria jurídica da 

sexualidade ainda está por ser construída. (BORRILLO, D. Prefácio. In: MONICA, 

Eder Fernandes; MARTINS, Ana Paula Antunes. 1ª ed. Qual é o futuro da sexualidade 

no direito? Niterói: Editora do PPGSD/UFF. No prelo, p. 08)  
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