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FREUD     LÉVI-STRAUSS 
1856-1939                                        1908-2009 

Influências em L-Strauss: Freud, Saussure, Lacan...  



      foco: Compreensão do (s)  sujeito (s)             foco: compreensão do social 
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Esta apresentação pretende ser  
 

um exercício 
 

em identificar a manifestação, a incidência do “social” 
 

na situação do abuso sexual - criança/adulto 
 

RETRATADA NO FILME INOCÊNCIA ROUBADA 
 
 



Cena inicial do filme 
Apresenta o centro da trama entre a inocência (não vê sinais ou 
subtextos, não “aprendeu” a vê-los/percebê-los) e o abusador 
experimentado (tem rotinas, estabelece compromissos com a menina, 
se aproxima do universo dela ― elogia o desenho, pede para brincar de 
boneca) 

O “social/moral” pode ser visto onde corta alguma fluidez, ao mesmo 
tempo em que indica regras (no comportamento, no pensar) ― daí 
para diante se estabelece, entre ambos e em face do social, que a 
situação do abuso se localizará no SILÊNCIO (fecha a porta do quarto, 
vai para o banheiro e pede para não contar). 

 

 





Conivência? Recursa? Proveito? 

Situação dos pais: 

A mãe parece ser um “vetor” na oportunização dos encontros 

O pai – deixa para que a mãe deicida onde ir, quando ir. 

O pai é alertado por um amigo (cena da piscina) que lhe pergunta se 
ele não acha que é muito próxima a relação do Miguié com a Odette; 
ao que recebe por resposta uma brincadeira: o pai da menina diz que 
há relação de proximidade com a esposa daquele que alerta. 

 



(continuação) 
  

• a situação lida com uma imagem (não é um modelo explicativo, mas alude 
esta imagem): homens dispõem de mulheres em trocas entre homens. 

• em outra parte do filme: a menina espera que o pai tome uma atitude 
(“cócegas”), o que não acontece. Lida com a imagem de protetor/provedor 

• Em um primeiro momento pode parecer que da mãe a menina não espera 
muito, mas é da mãe que espera ser ouvida (não propriamente 
retratação/compreensão). Momentos em que a mãe silencia a menina: dá 
a versão da menstruação para a calcinha com sangue (e as menstruações 
seguintes?); pergunta à menina se gostaria de ir passar o final de semana 
com a família do Miguié e decide que a menina vai, já que respondeu não 
querer ir; na ocasião do processo: a mãe questiona o que as pessoas do 
lugar vão dizer, pondera que o dinheiro emprestado por Miguié para o 
negócio familiar da família da menina pode ser visto como a família tendo 
vendido a sua “putinha”; relativiza que não se leva o Miguié para o 
“matadouro” por causa de “uns dedinhos na xoxota”; a mãe lembra que 
por causa “disso”, Migué pegou 7 anos de cadeia; e a mãe no consultório 
dá um espetáculo em recusas reiteradas. A mãe não ouve nunca... 



O relacionamento adulto-criança 

• “criança” é uma construção social. São diversos os “itens” que 
marcam a diferença para a fase adulta. O que se dá, nas diversas 
culturas, ao longo do tempo da vida do sujeito, ninguém é transferido 
de uma hora a outra à fase adulta 

• O que me parece que se passa com a menina é que ela é 
“desdobrada” em uma porção adulta ao ser abusada, ao tomar 
conhecimento de que é algo proibitivo (e há o tabu), ao perceber nos 
pais imagens contrárias ou diferentes das imagens genéricas (mãe 
amorosa, pai defensor). Nisso, a menina tem contato com o universo 
adulto em uma espécie de participação desse universo. 




