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Apresentação à 7ª edição

A presente obra é o resultado do encontro de vários especialistas em 
assuntos que de uma forma ou de outra são limítrofes à problemá-

tica da violência doméstica contra crianças e adolescentes.

Convidados pelas organizadoras, todos eles concordaram em revi-
sitar as áreas de sua competência, estabelecendo algumas fronteiras do 
conhecimento entre aquelas e a violência doméstica infantojuvenil.

O resultado são os textos que organizamos em alguns blocos temáticos.

O primeiro deles trata dos FUNDAMENTOS, no tocante às relações 
entre Teoria Crítica, Família e Violência Doméstica contra Crianças e 
Adolescentes.

O segundo foi estruturado em dois conjuntos de Modalidades:

1 — o abuso sexual ritualístico, que enfoca a questão dos crimes bru-
tais praticados contra crianças e adolescentes (crimes ritualísticos/crimes 
bárbaros), os quais podem interagir com a violência doméstica em mais 
de um aspecto. Trata também de algumas hipóteses explicativas para 
esses crimes: satanismo, a teoria do cromossomo assassino...;

2 — o abuso sexual incestuoso, que analisa a questão do incesto e mais 
especificamente o incesto pai-filha, enquanto modalidade “ordinária” de 
abuso sexual de meninas.

Inclui um texto construído por Richard Hoffman, poeta, escritor e 
professor universitário, mas também uma vítima de violência sexual. 
Neste texto ele mostra sua indignação com o fenômeno em pauta e com 
a forma benévola com a qual ele é tratado por muitas pessoas, especial-
mente na sociedade da qual ele advém.
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O terceiro trata das políticas sociais históricas na área, em nível bra-
sileiro e internacional: modelos dominantes, suas grandezas e misérias...

Inclui depoimentos atuais de especialistas brasileiros que estão aju-
dando a escrever a história do enfrentamento à VDCA, especialmente 
na cidade de São Paulo.

O quarto focaliza a difícil problemática da PREVENÇÃO à VDCA. A 
perspectiva internacional foi tratada por especialista espanhol. A perspectiva 
nacional está representada por textos das organizadoras, derivados de 
mais de dez anos de estudo e pesquisa.

A obra traz ainda Anexos significativos para situar o enfrentamen-
to à problemática da VDCA (e domínios conexos) tanto no Brasil como 
no mundo.

Produzidos enquanto textos de debate ou textos de pesquisa, todos 
esses trabalhos têm em comum o seguinte perfil:

a. são abordagens multidisciplinares sobre a problemática da infância 
e violência doméstica. Preservando a especificidade do problema, 
contrapõem-se a abordagens reducionistas, unidimensionais, 
que não permitem compreender o fenômeno em toda sua pro-
fundidade;

b. constituem uma forma absolutamente original e inédita de 
enfocar a questão da infância e violência doméstica, já que 
procuram analisar a trama das inter-relações possíveis e neces-
sárias entre a área de conhecimento específica (violência domés-
tica contra crianças e adolescentes) e outras áreas conexas (família, 
satanismo, incesto etc.);

c. caracterizam-se por assentarem numa abordagem histórico-crí-
tica da questão da infância e violência doméstica, diferindo 
nesse sentido da abordagem hegemônica em nível internacional 
e que continua a ser analítico-experimental, ou seja, positivista;

d. enquanto contribuições originais representam primeiras aproxi-
mações, primeiras leituras do fenômeno, dentro de uma pers-
pectiva que se pretende crítica — no nível epistemológico — e 
emancipatória — em nível político, o que permite caracterizar 
a coletânea de textos como uma obra aberta, inquietante e intri-
gante, portanto;
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e. focalizam uma questão social relevante no nível nacional: o 
abuso de crianças e adolescentes no lar. Essa questão — endêmica 
em nossa sociedade — continua a desafiar políticas públicas 
ditas de promoção e proteção da infância...

Reconhece-se que neste novo milênio há em andamento contribuições 
muito significativas para a área da Violência Doméstica contra crianças 
e adolescentes, tais quais os estudos sobre o cérebro humano que vem 
analisando mais profundamente as consequências deste fenômeno sobre 
suas vítimas, bem como vem fornecendo subsídios importantes para o 
comportamento de muitos agressores. Entretanto, muitas outras contri-
buições ainda não foram incorporadas à área da VDCA e permanecem 
como possibilidades de avanço na luta pela prevenção deste fenômeno.

A explicação para o fato da VDCA continuar sua perspectiva de 
desafio em termos de políticas públicas ditas de promoção e proteção da 
infância só pode estar na “síndrome de Orwell”, ou seja, na cegueira 
ideológica que impede de se enxergar o óbvio: a violação dos direitos da 
infância serve a um projeto implícito de preservação dos padrões adul-
tocêntricos e falocêntricos, característicos da cultura brasileira e susten-
táculo de instituições tais como família, escola, igreja, trabalho etc. Para 
combater essa síndrome perversa, nós, profissionais, só temos uma arma: 
a da palavra com que se pode construir escritos indignados tais como 
estes que são oferecidos agora ao leitor brasileiro. Só resta esperar que a 
mensagem neles implícita frutifique e que não tenham sido um triste 
exercício de escrever na água...

Maria Amélia Azevedo





PARTE I

FUNDAMENTOS
Teoria Crítica — Família e violência  

contra crianças e adolescentes

“A defesa conjunta da família e da propriedade privada tornou 
possível, por um lado, o grande empreendimento da humani-
dade que foi a emancipação burguesa da sociedade feudal e, 
por outro, o nascimento — na era burguesa — da cisão histó-
rica entre esfera privada e esfera pública”.

MassiMo CanevaCCi
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Conceber os pensadores considerados representantes da Teoria Crítica 
ou da Escola de Frankfurt como homogêneos quanto ao seu pensar, 

ou mesmo aos seus princípios, seria já ideológico, por reduzir tensões não 
solucionáveis pela razão apriorista a um determinador comum.

Assim é que Marcuse, identificando-se a uma leitura hegeliano-mar-
xista da história, pode propor uma utopia adicionando àquela leitura 
elementos da psicanálise e também do existencialismo europeu, enquan-
to Adorno proíbe a visão de uma utopia para resguardá-la de um todo 
totalitário ao qual pertence; Marcuse desdobra conceitos psicanalíticos, 
tais como os de “mais-repressão” e “princípio do desempenho”, para 
permitir uma leitura histórica da organização dos instintos, enquanto 
Adorno se utiliza dos conceitos freudianos para mostrar a sua gênese e 
validez na história; Marcuse separa as dimensões biológica e cultural, 
Adorno considera-as inseparáveis.

O próprio conceito de ideologia para Adorno já seria ideológico, ao 
procurar, através do pensamento identificante, elementos comuns ao 
objeto a ser conceituado, eliminando a diferença entre sujeito e objeto. 
Ideologia é identificar — está presente na busca da identidade do “eu que 
acompanha todas as minhas representações” de Kant, do Ego freudiano, 
da correspondência entre ideia e coisa.

Assim, as mudanças que a ideologia assume na história não se 
referem a sua realização enquanto conceito, ou seja, a sua negação ao 
final da história (ideia comum, por diferentes motivos aos marxistas e 
aos liberais) e nem a situa, ora em dependência, ora em independência 
com as condições concretas de produção, como defende Habermas. Ela 
é elemento da totalidade, produzida tanto por condições objetivas, 
quanto subjetivas.
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A sua relação com a verdade se modifica segundo os movimentos 
da totalidade. Os ideais liberais expressados na Revolução Francesa 
apontavam para uma sociedade livre e justa, nisto estando o seu elemen-
to de verdade, mas justificava a realidade existente, e aqui residia a sua 
falsidade. No capitalismo dos monopólios só a justificativa sobreviveu. 
A diferença entre razão e entendimento, a qual se fundava na noção de 
liberdade — e era tão cara a Kant e a Hegel — se perdeu. A ideologia 
nos dias de hoje, segundo Adorno e Horkheimer em Temas básicos de 
sociologia, é tão irracional que dispensa a crítica, por ser tão manifesta-
mente falsa. Ela não traz mais a mediação do pensamento que a torna-
va racional, mas é incorporada diretamente por subjetividades heterô-
nomas, que possuem um precipitado de Ego, o qual só as permite se 
conformar ao todo.

O Ego e a Razão são dois elementos básicos da constituição da so-
ciedade burguesa, e Adorno e Horkheimer vão buscar a sua gênese na 
Odisseia de Homero. A busca de sobrevivência na luta de Ulisses com as 
forças da natureza mostra as armas usadas por ele na sua autoconserva-
ção: o endurecimento do “eu” frente aos seus desejos de indiferenciação 
e a astúcia da razão.

No episódio em que Ulisses enfrenta o ciclope, a descoberta da 
palavra frente à coisa lhe salva a vida. Ao se denominar “ninguém”, 
impede a vingança do oponente, ser primitivo que opera segundo as leis 
da natureza; mas, receoso de perder a sua identidade, ao fugir Ulisses 
revela o seu nome, quase causando a sua destruição e provocando a ira 
de Netuno, pai do ciclope.

A percepção de que as palavras podem se referir a diversas coisas 
e a nenhuma ao mesmo tempo permite a liberdade do homem frente à 
natureza, mas levam-no a se afastar de sua natureza; por não poder se 
perder nem da natureza nem da cultura, Ulisses se arrisca ao revelar o 
seu nome próprio.

Com a concepção de homem como conflito, Adorno e Horkheimer 
se aproximam de Freud: a cultura é natureza humana que, para se rea-
lizar, nega a natureza que o originou, sobrevivendo, no entanto, no seu 
desenvolvimento.

A astúcia de Ulisses também é revelada no episódio das sereias, em 
que consegue vencer o desafio de passar por elas sem ser encantado por 
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seu canto, amarrado ao mastro da embarcação. Assim, numa exemplifi-
cação do contrato burguês, ele rompe o contrato ao mesmo tempo que 
o guarda, pois não estava escrito que ele não deveria estar amarrado ao 
passar pelas sereias.

A negação dos desejos e inclinações é necessária para a autoconser-
vação de Ulisses, permitindo-o manter a sua identidade e razão. No 
entanto, ao fim da viagem, o resgate da pátria e da propriedade conver-
te a negação em esquecimento: Ulisses perde-se de si mesmo.

Esta mesma negação é perpetuada na filosofia de Platão e no idea-
lismo de Kant, para os quais o conhecimento só é possível com o domí-
nio das paixões. Na contraposição entre a psicanálise de Freud e o 
idealismo de Kant surge em Adorno a questão da verdade e da sua 
determinação histórica.

A dissociação das esferas da vida humana entre empírica e trans-
cendente, proposta por Kant, se por um lado desvaloriza o contingen-
te, o particular, de outro lado desenvolve a possibilidade da justificação 
e manutenção de ideais condizentes com uma sociedade humana digna 
do nome: liberdade, autonomia e razão. Os imperativos categóricos que 
movem a ação humana não são devidos à causalidade empírica e tam-
pouco derivam-se da sensibilidade: são aprioris calcados na liberdade 
humana. A liberdade é o a priori do dever moral e reside no transcen-
dente e não no empírico, embora seja neste que ele se manifesta. Já a 
Psicanálise funda o superego no empírico, enfatizando a sua necessi-
dade para a vida coletiva, mesmo sendo irracional, alegando ser neces-
sário; com isso trai a tarefa inicial da Psicanálise, de tornar o incons-
ciente consciente.

Ao ontologizar a psiquê em constantes antropológicas, a Psicanáli-
se converte-se em ideologia, um enrijecimento do conceito que ao fixar 
o objeto capta somente o que ele tem de sujeito. Mas a tópica kantiana 
também é ideológica, por não perceber o sujeito como objeto. É neste 
sentido, como veremos adiante, que Adorno irá demonstrar que os im-
perativos categóricos são históricos. Assim, a Psicanálise perde o seu 
objeto por ir além de suas fronteiras, enquanto Kant perde o seu sujeito 
por não perceber as suas determinações empíricas.

Para se conhecer o objeto é necessário entendê-lo como particular, 
aquele que expressa o universal e algo a mais, que o diferencia daquele; 
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por outro lado, é necessário pressupor a totalidade que media a relação 
entre o particular e o universal. Esta última percepção coloca o sujeito 
como objeto determinado. Desta forma, o particular é mais do que par-
ticular por ser mediado pelo todo, e o universal só é necessário enquan-
to aparência, posto que também é determinado.

A ideologia é aparência socialmente necessária — aparência porque 
sustenta uma falsa identidade entre o conceito e o objeto; necessária 
porque é determinada socialmente. Mas o conceito de razão que perde 
o seu caráter crítico emancipatório, ao se transformar em razão instru-
mental, mostra que esta irracionalidade é inerente a ele, tal como mostra 
a ilustração da Odisseia: Ulisses não consegue manter a tensão entre os 
seus desejos e a proibição: ao perder-se de seus desejos perde-se de si 
mesmo, que é o que busca na sua identidade formal.

Tomando como base a tese freudiana de que a barbárie acompanha 
a cultura, Adorno revela que a base da razão é irracional, tanto no 
sentido psicanalítico, quanto no sentido histórico. Mas se a barbárie 
tem uma conotação destrutiva, a irracionalidade nem sempre a tem. 
Um mundo ordenado segundo as categorias da razão seria o próprio 
“admirável mundo novo” de Huxley. A liberdade, não sendo só cate-
goria da transcendência, mas também da empiria, é determinada por 
uma irracionalidade que combate a irracionalidade de uma razão des-
provida de crítica. Assim é que os extremos se tocam: um impulso 
contra a tortura vai na mesma direção que uma teoria que elucida os 
mecanismos daquela. Não que Adorno defenda o irracionalismo teóri-
co, muito ao contrário, ele não se cansa de apontar para a perseguição 
aos intelectuais e para o engano de supor que a práxis é mais impor-
tante que a teoria, mas mostra que é ideológico tentar reduzir os obje-
tos às categorias da razão. Nisto Adorno admira Kant, quando este 
aponta a impossibilidade de se conhecer a coisa em si, não por inade-
quação do objeto, mas por insuficiência do sujeito. Da mesma forma, a 
crítica que faz a Hegel, por tornar a dialética uma analítica, reside na 
tentativa deste de construir um sistema teleológico, no qual o homem 
é mero objeto das ações do Espírito.

Claro que, neste sentido, uma visão da história com leis imanentes, 
de estágios se superando por contradições, também é criticada, por pre-
tender a totalidade. A ideia de que a totalidade pode ser compreendida 
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é um fetiche da filosofia, o que não implica dizer que ela não exista. Se 
a liberdade não se extingue na causalidade, ela também não se esgota 
na transcendência: sua meta é o desconhecido, o impensado.

A angústia do pensamento onipotente, para o qual nada existe que 
não possa ser entendido por ele, é a mesma de uma sociedade que não 
deixa limites individuais nos quais possa surgir aquilo que é diferente. 
Esta paranóia frente ao diferente origina-se do enrijecimento dos me-
canismos de autoconservação social, que aniquila o ego individual. Este 
não tem mais como fazer frente a uma realidade irracional que não 
compensa os sacrifícios a ele impostos. De uma forma semelhante 
àquela utilizada por Freud para mostrar o processo de identificação, a 
sociedade que não pode ser o objeto de desejo do Id faz com que o Ego 
se converta neste objeto de amor: é o máximo de conformismo obtido 
pelo sacrifício do Ego que não faz mais a mediação entre os desejos e 
as proibições.

No mundo das mercadorias, o objeto de produção por excelência 
da propaganda é o consumidor. E ela continua a fabricá-lo através de 
sua constante infantilização, ou da sua fixação à fase oral, na qual o 
preenchimento de um vazio interior por objetos supérfluos, indiferen-
ciados e descartáveis é a marca. Por sua vez, a própria realidade se 
transforma em produto a ser consumido. Dois produtos se encontram 
no mercado, ainda aparentemente donos de seu valor, mas livres da li-
berdade, outrora, suposta.

A necessidade está fixada, mas a possibilidade de consumo é desi-
gual. Surgem as imitações, obviamente banalizadas, tanto para os bens 
culturais, como para os materiais. É a democratização do consumo que, 
ao inferiorizar o produto, pode destiná-lo à maioria.

Mas, obviamente, não é só a consciência que se encontra infantili-
zada, a elaboração da frustração de desejos infantis também é obstada; 
a canalização da agressão é voltada para aqueles que aparentemente são 
desiguais e que representam a realização de desejos não permitidos, ou 
lembranças da natureza que se quer esquecer. É assim, por exemplo, 
que Adorno e Horkheimer, em Elementos do antissemitismo, apontam para 
as perseguições do judeu durante o nazismo. Mas afirmam os autores 
que as representações perseguidas independem do objeto, embora seja 
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este o vitimizado. O antissemita não precisa de contatos com judeus 
para odiá-los, basta a sua parte no saque e a externalização daquilo que 
ele não pode conter. O antissemita segue as leis da paranoia, ou da 
falsa projeção.

Adorno e Horkheimer expõem duas formas de falsa projeção: a 
paranoia e o positivismo; a primeira anula o objeto, a segunda anula o 
sujeito. Ambas anulam a capacidade de experienciar e, portanto, de 
refletir, uma vez que a reflexão é inerente à experiência. A verdadeira 
projeção é aquela que permite ao sujeito devolver o objeto de forma 
distinta da que o incorporou, ou seja, com elaboração sua. A projeção é 
tão importante para o conhecimento quanto o seu controle; é no meca-
nismo de incorporar e discriminar o que é do sujeito e o que é do obje-
to que se dá a possibilidade do autoconhecimento e do conhecimento 
do mundo. Negá-la, como o positivismo faz, é submeter o sujeito a um 
mundo que o criou e no qual não mais se reconhece. Afirmá-la é fazer 
com que o sujeito e o objeto se distingam, permitindo localizar a fonte 
das necessidades no indivíduo e a possibilidade de sua satisfação no 
mundo. O Princípio da Realidade não deve ser a negação do Princípio 
de Prazer, mas o instrumental da realização possível deste último.

Da mesma forma que Freud explica as religiões como ilusões neces-
sárias para aplacar o sentimento de desamparo infantil, as explicações 
do mundo de caráter totalitário e a fé na ciência e na razão são tentativas 
de iludir o sofrimento real. E a angústia frente à morte é menos fruto do 
medo ao desconhecido do que o medo da perda da identidade, que é o 
medo de se envolver com o dessemelhante. O preconceito que se assen-
ta na subjetividade é fruto da esfera objetiva. A lógica da identidade que 
permeia o capital e o pensamento formal, quer o domínio a priori. Claro 
que a experiência precisa de conhecimentos prévios, afirma Adorno, mas 
estes são modificáveis por ela. A resistência a esta modificação é o im-
pedimento da experiência.

Num mundo categorial pré-fabricado, o objeto só pode existir pela 
sua submissão às categorias, as quais não pertencem a ele, mas à lógi-
ca subjetiva. O mundo da administração total recai na repetição cega 
da natureza e o sacrifício de Ulisses torna-se inútil. Assim, é o Ego 
agora que se sacrifica para uma realização falsificada de desejos. Se, no 
capitalismo liberal, necessitava-se de um Ego forte para criar a proprie-



24 AZEVEDO • GUERRA

dade privada através da concorrência e de normas interiorizadas, no 
capitalismo dos monopólios a propriedade não se afirma mais por in-
divíduos fortes, mas por conglomerados com regras exteriores ao indi-
víduo. Com isso, os tabus da sexualidade podem ser relaxados, desde 
que a sexualidade se submeta às regras do consumo. Adorno fala da 
“dessexualização do sexo”, na qual a sexualidade é realizada com o 
controle da pulsão.

No amor, a identidade se perde momentaneamente no parceiro, mas 
só pode se submeter a esta perda quem a tem desenvolvida; quando ela 
é frágil, o seu enrijecimento é uma defesa que impede a relação, defesa 
esta que se alia ao controle do objeto, tentando assim evitar o diferente. 
Se a existência do indivíduo, de sua liberdade (sexual) e felicidade são 
tão enfatizadas atualmente, é porque elas são quase inexistentes em nos-
so tempo. A crença na sua existência é fortalecida por uma voz externa, 
que pela repetição constante usurpa o lugar da verdade. É como uma 
pessoa que tem dúvidas de seu amor por uma outra e para aplacar-se 
sente-se coagida compulsivamente a declarar-lhe o seu amor. A palavra 
toma o lugar da verdade, o seu exagero a revela. A palavra, que pela li-
berdade dos objetos, salvou Ulisses, agora o aprisiona, uma vez que a 
designação tem que ser unívoca, operacionalizável, devendo buscar o seu 
sentido na realidade existente.

A contradição entre o que é e o seu vir-a-ser, base do pensamento 
hegeliano, é suspensa: só o que é pode ser verdadeiro. A realidade pe-
trificada que susta o seu movimento petrifica também o indivíduo. Com 
a realidade paralisada, a naturalização do homem e da sociedade são 
inevitáveis. “Vivemos no melhor dos mundos”. Aquele que não segue a 
ordem natural deve ser vigiado e perseguido como um “não-ser”.  Aquele 
que não se sacrifica pelo todo é desleal.

Neste mundo, onde a identidade individual é ameaçada, o narcisis-
mo coletivo, ou o nacionalismo se coloca como o seu sucedâneo e, entre 
outras catástrofes, surge Hitler e o nazismo. Pela barbárie travestida em 
ascetismo, o assassinato em massas se dava pelos canônes da adminis-
tração. Não se matava: eliminava-se as peças defeituosas, os obstáculos 
ao progresso natural de quem de direito.

Adorno nos ensina: “Hitler criou um imperativo categórico:Auschwitz 
nunca mais”. O homem é violento, mas o dever moral obriga-o a deixar 
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de sê-lo. Só que este dever é ideologicamente sustado pela separação 
entre indivíduo e sociedade. Tal separação implica que as condições ob-
jetivas atuais dificilmente podem ser alteradas pelos homens, mas neste 
isolamento a verdade do todo não pode ser apreendida e, portanto, o todo 
não pode ser alterado. Mas, enquanto as condições objetivas não forem 
alteradas, os holocaustos não cessarão de existir.

Ante este paradoxo da impotência frente à destruição, Adorno 
nos propõe voltarmo-nos para o sujeito, para os motivos que o levam 
a adotar e a exercer a ideologia fascista contra si mesmo. A ideologia 
só é adotada se houver necessidades psíquicas fortalecidas por ela. A 
necessidade psíquica mais forte refere-se ainda à castração, cuja defe-
sa é a identificação, base da identidade. Mas Édipo se inverteu, visto 
que, se a identificação sempre foi com o agressor, hoje o que se man-
tém é o “desejo de castração” (tanto própria, como alheia), e não a 
negação do desejo do objeto proibido. Hoje, quando todos os objetos 
são oferecidos como equivalentes e, portanto, indiferenciados, são os 
representantes da pulsão da morte que se fortalecem. O desejo de 
castração se alia ao não abandono do objeto de desejo. Desde que se 
é impotente, o objeto não é ameaçado e pode continuar a existir. A 
endogamia prevalece.

O desejo da castração é o da indiferenciação, de não ser o que se é, 
mimesis reprimida. Assim, a conformação a uma ordem que se caracte-
riza pela reprodução do imediato e susta qualquer diferença vai de en-
contro a desejos psíquicos. Os indivíduos não seriam suscetíveis à pro-
paganda se esta não se referisse a algo que eles desejam. A ideologia, 
fruto de condições objetivas, se assenta em motivos subjetivos.

A possibilidade de resistência a ela se dá, segundo Adorno, pelo 
princípio kantiano da autonomia da razão, ou seja, de não entrar no jogo 
do outro. Mas ele supõe a formação de um ego que permita a distinção 
entre fantasia e realidade, e, portanto, a distinção de si e do outro; um 
ego que aguente a contradição entre o desejo e a realidade, que possa 
conter uma razão que, através da experiência, transcenda a imediatez 
dos fatos e volte a lhes dar movimento.

Ideologia, portanto, é lógica do sujeito, enquanto Espírito Subjetivo 
que despossui a verdade do objeto.
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