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RESUMO

Estudar o tema de abuso sexual na esfera intrafamiliar, mais especificamente com foco nas relações incestuosas envolvendo mães ou madrastas 
e filhos ou enteados não é uma tarefa fácil, sobretudo porque o investigador tende a sofrer inicialmente um considerável choque emocional ao se 
deparar com questões tão macabras da sociedade. O abuso sexual intrafamiliar é uma forma silenciosa de violência produzida no interior do lar 
que historicamente sempre teve como principal agressor o homem; todavia, atualmente tem-se notado outro protagonista desta conduta: a mãe, 
a qual em razão da sutileza de seu comportamento, muitas vezes torna seu ato dotado de maior invisibilidade. Há uma crença social-religiosa de 
que a maternidade é sempre pura e imaculada. Ocorre que ao contrario do que sinaliza esta crença, as mães podem sim dirigir sua perversão aos 
seus filhos, sendo os de menor idade os mais afetados. Nas famílias em que ocorre o incesto há uma inversão de papéis afetivos e emocionais 
entre os parentes, além de uma cumplicidade, na medida em que os familiares dividem o segredo da violência e de um sentimento de pavor, 
evidenciando inúmeros conflitos. O presente trabalho procurou investigar a motivação, o modus operandi e a prevenção com relação ao incesto 
materno, tomando como base o estudo de campo no Rio de Janeiro no ano de 2013. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, pesquisa de 
campo com entrevista semiestruturada, bem como análise documental dos prontuários das presas. As participantes foram dez mulheres 
condenadas por abuso sexual de seus filhos e enteados, e devido ao ocorrido, encontram-se reclusas no Sistema Penitenciário Estadual do Rio de 
Janeiro. São atos que fogem do natural, mas bem mais frequentes do que se imagina, provocando questionamentos, como quais são os fatores 
de vida que podem levar uma mulher a cometer incesto materno? Houve momentos ou experiências que as influenciaram? Quais elementos em 
comum da história de vida das mães incestuosas? As mães incestuosas foram vítimas de abuso sexual no passado? Qual a motivação de seus atos 
abusivos? Qual o modo com que as mães incestuosas empreenderam os abusos sexuais de suas proles? Os livros e as publicações científicas não 
tratam em geral do tema, não havendo muitas informações sobre o incesto materno, revelando-se um assunto pouco explorado, o qual precisa 
ser mais bem conhecido. Talvez uma das razões seja o fato de ser difícil a colaboração das agressoras para a realização da pesquisa, além da 
dificuldade em encontrá-las. O trabalho foi estruturado em quatro capítulos. O capítulo I apresenta a fundamentação teórica sobre abuso sexual, 
definições e características do incesto, a visão do incesto para a sociedade, histórico e bibliografia sobre o incesto materno e uma breve 
abordagem sobre as implicações legislativas. O capítulo II apresenta a metodologia adotada, abordado a pesquisa qualitativa e o estudo de caso. 
O capítulo III traz os conteúdos obtidos na pesquisa de campo através da transcrição de dados obtidos nos prontuários das mulheres condenadas 
por abuso sexual de suas proles, bem como a transcrição de dados obtidos em suas entrevistas. Foi respeitada a determinação da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária do Governo do Estado do Rio de Janeiro em não trazer no presente trabalho qualquer elemento que 
pudesse conduzir à identificação das presas entrevistadas. Por fim, o capítulo IV, por fim, apresenta conclusões sobre a motivação e o modus 
operandi das mulheres que cometem incesto materno, bem como assinala elementos para a prevenção, dando destaque para a necessidade de 
pesquisas futuras sobre o tema.
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