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CRIMES SEXUAIS

C
ontei-lhe quando ele me 

disse que me ia deixar. 

Acho que foi uma tentativa 

desesperada de o fazer 

perceber por que era tão 

distante a nível sexual. 

Talvez isso o fi zesse voltar atrás.

A nossa vida sexual nunca foi sa-

tisfatória. Havia uma série de coi-

sas com as quais eu não me sentia 

à vontade. Eu nunca estava lá por 

inteiro. Aquilo era cada vez pior. Ele 

percebeu...

Por um lado, ele era tudo para 

mim. Por outro lado, estar com ele 

era um sacrifício. Eu chamava-lhe 

“aquilo”. Eu pensava que tinha de 

fazer “aquilo” para que ele não me 

abandonasse. Isso dava-me algum 

conforto. Sentia que tinha um objec-

tivo e conseguia fazer alguma coisa. 

Sofri abuso sexual dos sete aos 

nove anos. Era um amigo dos meus 

pais... Não contei a ninguém. Guar-

dei isso para mim até aos 45 anos. 

Os meus pais ainda não sabem. Fui 

aconselhada, em tratamento, a não 

dizer. Isso ia trazer muito sofrimen-

to. Eles não tiveram culpa. O meu 

ex-marido sabe, os meus irmãos 

também.

Apaixonei-me por ele porque ele 

sabia ouvir. Era meigo. Eu.... eu sen-

tia-o como um porto seguro. Nunca 

tinha tido essa sensação com os meus 

pais. Eles não me protegeram quan-

do era criança. Ele foi a única pessoa 

que me proporcionou esse sentimen-

to. Quando isso acabou, eu achei que 

ia morrer ou que ia fi car louca. 

Vivi a vida toda em função dos ou-

tros. Aliás, o que eu queria não in-

teressava. Primeiro, vivi em função 

dos meus pais, da minha irmã, do 

meu irmão. Mais tarde, em função 

do meu marido. Perguntava-lhe tu-

do. Que queres comer? Onde queres 

passar férias? Eu pensava: se não fi -

zer o que ele gosta, ele vai acabar por 

me abandonar.

O desconforto que eu sentia em 

ter de lhe pedir alguma coisa! Mes-

mo que fosse para irmos a casa dos 

meus pais ou dos meus irmãos, ha-

via um confl ito interior. Era uma 

coisa que eu tinha de lhe pedir. Se, 

por algum motivo, não lhe apetecia 

ir, eu arranjava uma desculpa para 

dar a quem nos tivesse convidado. 

E não íamos. 

Houve um desgaste. Deixámos de 

fazer “aquilo”. Isso começou quando 

tive o meu primeiro aborto espon-

tâneo. Disse-lhe que era uma fase. 

Depois, era o stress de ter fi cado de-

sempregada. Depois, se havia um 

problema com a minha irmã, era o 

stress com o problema da minha ir-

mã, a quem estava a dar apoio. Havia 

sempre uma desculpa... 

Nunca falei com a minha irmã so-

“Pensava que 
tinha de fazer 
‘aquilo’ para 
que ele não me 
abandonasse”

Ana Cristina Pereira
bre o que estava a acontecer. Acha-

va que ia passar. Depois, tinha muita 

vergonha. Para todos os efeitos, nós 

éramos um casal muito feliz. Nós, à 

frente de toda a gente, éramos um ca-

sal em harmonia. Na verdade, depois 

de as pessoas saírem, cada um ia pa-

ra o seu canto, já não brincávamos, 

já mal falávamos, já não ríamos. Mas 

nunca falamos sobre isto. As coisas 

eram assim.  

Quando ele me deixou, eu já não 

trabalhava. Tinha sido despedida me-

ses antes. Lembro-me de que conti-

nuei a fazer o que sempre fazia. Não 

saí de casa. Continuei a fazer o jan-

tar. Continuei a tratar-lhe das roupas. 

Ele não saiu do quarto e eu não saí 

do quarto. Chorava muito. Mas era 

aquilo que eu conhecia. Era aquilo 

que eu queria. 

Isso durou uns dois meses. Ele 

chegava o mais tarde possível a ca-

sa, sentava-se à mesa, comia, fi cava 

no computador. Eu só ia para a cama 

quando ele ia. De alguma forma, eu 

queria continuar o mais tempo pos-

sível junto dele. Notei que ele estava 

desconfortável. Disse-lhe que ia para 

casa da minha irmã. Quando peguei 

nas minhas coisas, achei que ele ia 

dizer-me que se tinha enganado. Eu 

não fazia nada senão chorar, às vezes 

gritava. Ao fi m de 15 dias, a minha 

irmã levou-me a uma entrevista para 

Villa Ramadas [uma comunidade te-

rapêutica para os mais diversos tipos 

Só aos 45 anos conseguiu falar do abuso 
que sofreu na infância. Foi quando o 
marido, de quem dependia como uma 
droga, a deixou. Frequenta um grupo de 
auto-ajuda. Relato na primeira pessoa 

de adicção que há em Alcobaça]. 

Já consigo falar sobre o que me 

aconteceu na infância. Aprendi du-

rante o tratamento. No início, não 

conseguia dizer uma palavra sem de-

satar a chorar. Tinha escondido isso 

na minha cabeça. Foi um mecanismo 

de defesa. Era demasiado horrível. 

Quando a situação é demasiado hor-

rorosa, a nossa mente esconde. 

A minha irmã percebeu que o 

meu trauma era demasiado grande 

para eu ir para um psicólogo e an-

dar anos a fi o a ser ajudada. Achou 

que eu precisava de uma ajuda mais 

intensa. Foi o meu ex-marido que te-

lefonou para os escritórios de Villa 

Ramadas a contar a minha história. 

Estive internada sete meses e 11 dias.

Cheguei lá desesperada. Fui por-

que não queria viver em casa dos 

meus irmãos. Não conseguia contro-

lar o meu choro. Achava que estava a 

incomodar, e muito, e não tinha esse 

direito. Como eles me levaram para 

lá, eu fi quei porque não tinha outro 

lugar para ir. Estava assustada. E de-

morei mais de um mês a conseguir 

falar a meu respeito. 

Falei por interpelação da equipa 

terapêutica. Se havia um grupo direc-

cionado para um problema idêntico, 

eles perguntavam-me: “Então e tu? 

Queres contar a tua experiência? A 

primeira vez que falei tive um ataque 

de ansiedade brutal, pensei que ia 

morrer. Fiquei sem ar. Abriram as ja-

nelas. Voltei a calar-me algum tempo. 

Depois, percebi que ali tinha ajuda, 

que me ouviam, que não me julga-

vam. Comecei a falar.

Durante muito tempo esperei 

pelo meu ex-marido. Creio que por 

volta do quarto mês de tratamen-

to, a passar para o quinto, deixei de 

esperar. Tinha percebido que não 

havia volta a dar, que não era feliz, 

que não podia querer aquilo para 

mim. Eu continuava a dizer que o 

amava. Queria estar com ele, mas 

não naqueles moldes. 

Tinha escondido isso 
na minha cabeça. 
Foi um mecanismo 
de defesa. Era 
demasiado horrível. 
Quando a situação 
é demasiado 
horrorosa, a nossa 
mente esconde
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P
ortugal não é o mesmo país 

que, há dez anos, assistiu, 

incrédulo, à detenção de 

diversas fi guras públicas. 

Há um antes e um depois 

do processo Casa Pia. E 

isso vê-se na evolução do número 

de inquéritos abertos, no número 

de arguidos e no número de 

condenados por crimes sexuais 

contra menores. 

As estatísticas da Direcção-Geral 

da Política de Justiça mostram bem 

a evolução de resultados. Pelo cri-

me de abuso sexual de menores, por 

exemplo, a julgamento chegaram 165 

pessoas em 2002, 339 em 2011. Em 

2002, 116 pessoas foram condenadas 

nos tribunais de primeira instância; 

em 2011, quase o dobro, isto é, 224.

É preciso recuar até 2000, al-

tura em que uma alteração le-

gislativa mandou reorganizar as 

competências das polícias, con-

centrando os crimes sexuais con-

tra menores na Polícia Judiciária. 

A transferência só terminou de 

fazer-se em Janeiro de 2002. Nes-

se ano, a PJ abriu 487 inquéritos. 

Em Setembro, estourou a Casa Pia 

e o número de queixas disparou.

Houve um investimento em for-

mação na PJ, que culminou com a 

produção de um manual de boas 

práticas em 2004. Nas directorias de 

Lisboa e Porto, criaram-se salas de 

espera para vítimas de abuso sexual. 

Nesses espaços, inspectores tentam 

criar empatia, ganhar a confi ança 

das crianças, pô-las mais à vontade. 

O país parecia ter passado da indife-

rença para a hipersensibilidade. A 

PJ abriu 1038 inquéritos.

No ano seguinte, Carlos Farinha, 

então director nacional adjunto, ho-

je director do Laboratório de Polícia 

Científi ca, observava nova tendên-

cia. Se há “maior sensibilidade na 

sociedade, maior consciência de 

direitos, maior conhecimento de 

situações, maior repressão, maior 

efi cácia do sistema” e o número de 

queixas deixou de escalar, talvez os 

crimes sexuais estivessem “a come-

çar a ter menor dimensão”. Parecia-

lhe que o fenómeno estava “a regre-

dir, ou, pelo menos, a estabilizar”. A Instalações do Colégio Casa Pia: em Setembro de  2002 estourou o caso

RUI GAUDÊNCIO

Ana Cristina Pereira

Mais denúncias e mais condenações por crimes sexuais contra 
menores: o processo Casa Pia tem alguma coisa a ver com isso

do enquadramento legal que trans-

feriu algumas das ocorrências que 

anteriormente poderiam ser classi-

fi cadas como abuso sexual de crian-

ças e que agora são tendencialmente 

enquadradas no crime de pornogra-

fi a de menores.”

 Não foi só a PJ que mudou, admi-

te Cristina Soeiro, coordenadora do 

Gabinete de Psicologia e Selecção da 

Escola de Polícia Judiciária. O pa-

ís inteiro mudou. Mudou a atitude 

que havia em relação às crianças, à 

sexualidade, ao sexo com crianças. 

A mediatização do processo Casa 

Pia responde pelo aumento da sen-

sibilidade, mas houve também um 

aumento de conhecimento sobre o 

fenómeno – começaram a aparecer 

mais estudos científi cos e investiu-se 

na formação específi ca para profi s-

sionais de diversas áreas.

Estudiosos como Celina Manita, 

da Faculdade de Psicologia da Uni-

versidade do Porto, reconhecem o 

papel do processo Casa Pia. Num 

artigo, que co-assina com Ricardo 

G. Barroso, André Lamas Leite e Pe-

dro Nobre, assinala mudanças nas 

práticas profi ssionais das polícias, 

mas também da Segurança Social. 

Acelerou também a capacidade 

de reacção de escolas, centros de 

saúde, comissões de protecção de 

crianças e jovens, centros de acolhi-

mento temporário, lares de infância 

e juventude. Haverá uma redução 

do estigma, amiúde, associado a es-

tes crimes. E tudo isso serviu para 

criar condições mais favoráveis às 

denúncias e à prossecução judicial 

dos processos desta natureza.

Em 2002, 116 
pessoas foram 
condenadas nos 
tribunais de primeira 
instância por abuso 
sexual de menores; 
em 2011, quase o 
dobro,  isto é, 224

A primeira vez que falei tive um ataque 
de ansiedade brutal, pensei que ia 
morrer. Fiquei sem ar. Abriram as janelas. 
Voltei a calar-me algum tempo 

Saí há sete meses. Tenho poucos 

meses disto, mas tenho a certeza de 

que mereço melhor. Não lhe desejo 

mal, mas não quero aquilo para mim. 

Já não tenho medo de o encontrar. 

Ele quer ter uma conversa. Talvez 

tenhamos, mas quando eu achar que 

é o tempo certo. Eu preciso de pro-

var a mim própria que não preciso 

dele para viver e estou a provar isso. 

Sinto isso. Nunca mais me interes-

sei por ninguém. Tenho muito medo 

de futuras relações. Tinha tido um 

namoro de adolescente e de resto 

mais nada. Criei uma dependência 

desse namorado também. Quando 

me deixou, para mim foi complica-

do. Tinha 14 anos. Só voltei a ter uma 

relação aos 27. Namorei dois anos. 

Estive casada 13. 

Mantenho algum receio de repetir 

o modelo. Já não tanto, porque agora 

tenho ajuda, no Change and Grow 

[irnandande que segue a fi losofi a dos 

12 passos, como os Alcoólicos Anóni-

mos ou os Narcóticos Anónimos].

Estas reuniões [às 19h, às quintas-

feiras, na Igreja de Paranhos, no Por-

to] têm sido a minha rede de apoio. 

Eu preciso de adrenalina. Isto dá-me 

adrenalina. Eu ouço várias coisas. E 

todas elas me ajudam a pensar de al-

guma forma, Continuo a precisar de 

não me sentir sozinha, abandonada. 

Continuo a precisar de não me sentir 

estranha. Ali não me sinto julgada – 

sobretudo isso. 

DANIEL ROCHA

estatística da PJ deu-lhe razão: indica 

895 inquéritos abertos em 2005, 996 

em 2006. E a observação que então 

fez mantém-se actual. “Analisando 

os inquéritos por crimes sexuais, 

com início de investigação no ano 

2012, verifi ca-se que há uma tendên-

cia de estabilização no número de 

crimes por violação e de abuso se-

xual de crianças e actos sexuais com 

adolescentes”, lê-se no último Rela-

tório Anual de Segurança Interna.

O documento dá conta de 409 in-

quéritos abertos por abuso sexual 

de crianças, 123 por pornografi a de 

menores, 37 por actos sexuais com 

adolescentes, 14 por abusos sexu-

ais de menores dependentes, seis 

por recursos à prostituição sexual 

de menores e quatro por lenocínio 

de menores. Não especifi ca quan-

tos dos 192 inquéritos por violação 

também tinham crianças e jovens 

como vítimas.

O relatório confi rma uma nova 

tendência: “Acentua-se, nos dois úl-

timos anos, o crescimento do crime 

de pornografi a de menores. Deve 

ter-se em consideração a alteração 




