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RESUMO 

 

 

O presente trabalho de conclusão de curso irá abordar as questões 

relacionadas á violência contra mulher. Com ênfase na violência sexual iremos discutir 

como historicamente a mesma foi incentivada pela relação de gênero e patriarcal e 

como essa interação trouxe desequilíbrio á sociedade no tratamento da mulher. 

Também será discutido como o assistente social pode ter uma intervenção profissional 

qualificada frente a violência de gênero que tem sido tratada como um processo natural 

nas relações de gênero.  

Palavras – chaves: violência de gênero, violência sexual, intervenção professional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

This course conclusion work will address issues related to violence against 

women. With an emphasis on sexual violence, we will discuss how historically it has been 

encouraged by gender and patriarchal relationship and how this interaction brought 

imbalance to society in the treatment of women. It will also be discussed as the social 

worker may have a professional qualified intervention against gender violence that has 

been treated as a natural process in gender relations. 

 

Keywords: gender violence, sexual violence, professional intervention. 
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INTRODUÇÃO  

 

Esse presente trabalho monográfico é fruto do interesse em estagiar no 

Hospital Municipal de Rio das Ostras observando como a violência sexual tem 

impactado na saúde da mulher. Por ser porta de entrada para assuntos referente à 

violência sexual no município de Rio das Ostras, o estágio muito contribui acerca da 

reflexão do tema que vem ocorrendo com tanta frequência, principalmente em Rio das 

Ostras, e como construir uma intervenção qualificada usando a teoria adquirida ao logo 

do curso de Serviço Social e prática estagiando no hospital. Com isso, estagiar na saúde 

me motivou a refletir para além do ato do estupro observando quais impactos o abuso 

sexual tem na qualidade de vida da mulher. 

O tema de violência de gênero é tão relevante que em 2015 o Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) trouxe como proposta de redação, fazendo com que cerca 

de 8,4 milhões de estudantes refletissem sobre o mesmo, tendo a oportunidade de 

construir uma conscientização social. 

No primeiro capítulo desenvolvo 3 subtítulos. O primeiro traz vários conceitos 

de alguns autores acerca da violência. Cabe aqui colocar minha contribuição acerca da 

construção das reflexões aqui desenvolvidas.  

A violência não é algo pensado e sentido igualmente entre os indivíduos. Cada 

um irá expressá-la por meio da sua maneira de ver o mundo. Paras uns, a sua prática 

violenta é algo comum, ou seja, já nasceram com a perspectiva da violência como 

maneira de sobreviver à uma sociedade injusta, onde poucos tem poder sobre muitos.  

Interessante pensarmos que a maioria de nós que vivemos debaixo de uma 

“moral e costume” nos colocamos a parte da violência, ou seja, pessoa violenta é aquela 

que rouba, mata, agride, entre outros. Mas e o indivíduo que não se posiciona frente a 

uma injustiça social? Como por exemplo os cidadãos que recebem o auxílio do Bolsa 

Família1, um “benefício” que foi prometido pelos governantes brasileiros como uma 

medida de erradicar a miséria e a pobreza do país. Por que não somos levados a refletir 

sobre essa medida governamental como um ato cruel de violência? É evidente que uma 

família, que deve ter renda per capita inferior a 77 reais, o que já é miséria, não vai ter 

sua pobreza erradicada com um auxílio que não atende nem as necessidades 

                                                           
1 O Programa Bolsa Família integra o Plano Brasil Sem Miséria, que tem como foco de atuação 

brasileiros com renda familiar per capita inferior a 77 reais mensais. 
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fisiológicas do trabalhador e sua família, como o alimento, que é inerente a 

sobrevivência humana. A partir dessa indagação podemos nos propor a fazer outra.  O 

que nos leva a categorizar a violência?   Não podemos nos limitar a pensar a violência 

como somente um ato agressivo e/ou psicológico. Devemos sim pensar a violência 

como um fator social, objetivo, o qual é proveniente de uma sociedade capitalista 

injusta e desigual, onde cada indivíduo agirá conforme seus interesses pessoais, sem se 

preocupar com que tipo e contra quem a violência está sendo praticada. 

Ainda no primeiro capítulo, foi abordado do subcapítulo 1.2 sobre como se dá 

a manifestação da violência e no 1.3 sobre a manifestação de uma das violências que é 

a violência de gênero. 

No segundo capítulo desenvolvo uma reflexão acerca de como a violência 

sexual tem trazido riscos à saúde física e psicológica da mulher e como para enfrentar 

a violência contra mulher é preciso romper com silêncio. 

No terceiro capítulo estava planejado trazermos alguns dados do número de 

vítimas que o Hospital Municipal de Rio das Ostras (HMRO) atendeu nos últimos 3 

anos. Porém, por questões burocráticas do município e a falha de garantir o direito do 

acesso à informação, não foi possível dar a visibilidade que antes proposta. Damos o 

prosseguimento em refletir sobre o papel profissional do assistente social no HMRO e 

como podemos por meio da teoria e prática adquiridas ao longo da graduação criar 

alternativas de enfrentamento à violência sexual no município. 

Esperamos, com este trabalho, contribuir com a reflexão sobre o tema de 

violência de gênero e como podemos lutar para enfrentá-la. Por isso, entendemos que 

é necessário nos aproximarmos deste debate para assim mudarmos a construção 

histórica dos tipos de papéis do homem e da mulher na sociedade. 
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Capítulo 1 – As faces da Violência 

 

 

 

 

 

 

Todos nós, brasileiros, somos carne da carne daqueles pretos e índios 

supliciados. Todos nós brasileiros somos, por igual, a mão possessa que os supliciou. A 

doçura mais terna e a crueldade mais atroz aqui se conjugaram para fazer de nós a gente 

sofrida que somos e a gente insensível e brutal, que também somos. Descendente de 

escravos e de senhores de escravos seremos sempre servos da malignidade destilada e 

instalada em nós, tanto pelo sentimento da dor intencionalmente produzida para doer 

mais, quanto pelo exercício da brutalidade sobre homens, sobre mulheres, sobre crianças 

convertidas em pasto e nossa fúria.  

         A mais terrível de nossas heranças é esta de levar sempre conosco a cicatriz de 

torturador impressa na alma e pronta a explodir na brutalidade racista e classista. Ela 

é que incandesce, ainda hoje em tanta autoridade brasileira predisposta a torturar 

seviciar e machucar os pobres que lhes caem às mãos. Ela, porém, provocando crescente 

indignação nos dará forças, amanhã, para conter os processos e criar aqui uma 

sociedade solidária. 

(Trecho extraído da obra “O Povo Brasileiro” de Darcy Ribeiro, 1995, p. 120) 
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1.1 Conceito de Violência   

 

Alguns autores vêm trabalhando o conceito de violência abrangendo diversas 

formas de pensá-la. Eles se propõem em analisar a sociedade na qual estão inseridos 

estudando e criando conceitos acerca da violência, que (...) pode ser considerada não 

como um evento subjetivo, mas sim concreto, onde em cada lugar ocorrerá de maneira 

diferente (Minayo, 2009, p.41) e por isso, exige que estudemos com mais destreza 

como ela se emerge e, por conseguinte se desenvolve. Por meio do esforço coletivo, é 

possível não somente entendermos, mas sim criarmos alternativas para o enfrentamento 

do “mal” que vem dizimando o mundo.  

Segundo Minayo (idem), a sociedade só terá uma vida e uma relação social 

estruturada, quando as bases da sociedade: educação, justiça, poder legislativo, 

segurança pública, ministério público, e movimentos sociais, articularem e estruturarem 

ações coletivas de enfrentamento. 

A fim de vislumbrarmos com maior clareza a questão sobre violência, cabe aqui 

explicitarmos alguns conceitos acerca da mesma.  

 

O Relatório Mundial sobre violência e saúde divulgado pela Organização 

Mundial da Saúde, em 2002, define a violência como: 

 

(...) uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, 

contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 

comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de resultar em 

lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou 

privação (2002, p.5). 

 

 

No ímpeto de buscarmos outras fontes de definição encontramos no dicionário 

Michaellis os seguintes conceitos: qualquer força empregada contra à vontade, 

liberdade ou resistência de pessoa ou coisa, causando constrangimento físico e/ou 

moral2. O dicionário nos aponta que o ato violento fere a liberdade, a universalidade e 

a sociabilidade sujeitando o indivíduo aos mais diversos constrangimentos.    

 

 

                                                           
2 Retirado do dicionário online, disponível em www.michaelis.com.br 
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Segundo Souza apud Diniz (2005, p.14) 

 

 A violência é um fenômeno gerado nos processos sociais, que atinge o 

âmbito das instituições, grupos e indivíduos, sendo desigualmente 

distribuída, culturalmente delimitada e reveladora das contradições e 

das formas de dominação na sociedade. A violência, logo, é um meio 

de opressão social e varia conforme a dimensão da desigualdade social.  

 

 

Ao revisitarmos a história da humanidade percebemos que a violência foi 

forjada e manifestada de diversas formas. Por necessidade, no início, onde os seres 

humanos precisavam se alimentar e usavam de força bruta para com os animais a fim 

conseguirem subsistir. Entretanto, com a evolução e desenvolvimento da humanidade, 

a necessidade de subsistir transformou-se numa busca incessante por poder, 

empregando assim a violência.  

Segundo Stanislav3 a violência e a ganância têm sido as duas mais poderosas 

potências psicológicas na história humana 

Conforme Levisky (2010): 

 

Na Idade Média, por exemplo, certos procedimentos violentos eram 

formas de demonstração de amor a Deus. Nessa mesma época, havia a 

prova do ordálio, que consistia em submeter o suspeito de crime ou de 

falso amor a Deus a ter que segurar uma barra de ferro em brasa para 

provar sua inocência. Caso não se queimasse, seria absolvido como 

prova da verdade e do amor divino. Porém, atitudes como essa e o 

autoflagelo são inadmissíveis nos dias atuais para o bom senso do 

cidadão comum e dentro da nossa cultura. (Levisky, idem, p. 6) 

 

De certo que podemos enumerar as perversidades históricas que mais 

trouxeram dor para humanidade, todavia o campo de extermínio Auschwitz, onde por 

muitos é conhecido como a indústria da morte, foi o local emblemático da memória do 

genocídio Judeu. As atrocidades praticadas pelos nazistas não foram apenas em 

Auschwitz, como também em outros campos de concentração como Belzec, Sobibor e 

Treblinka. Entretanto, foi o de Auschwitz que perdurou, com cerca de 1.3 milhões de 

mortes, sendo por câmera de gás, por fome e doenças infecciosas, trabalho forçado, 

execuções individuais e experiências médicas4. Ainda no intuito de elencar algumas 

atrocidades cometidas em vários países do mundo temos o regime de escravidão. A 

                                                           
3 Sem referência de ano. 

4 Disponível em https://pt.wikipedia.org/wiki/Holocausto. 
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tortura de centenas de negros por todo mundo, onde eram vistos como uma mercadoria, 

sendo avaliados pelas condições físicas, habilidades profissionais, idade, procedência, 

entre outros. Recentemente, na aula de Saúde Pública ministrada pela professora Beth 

do curso de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense (Polo Rio das Ostras), 

foi relatado pela mesma sobre o regime de escravidão na Argentina. De acordo com o 

relato que dificilmente vemos negros no país. O motivo disso, segundo ela, foi o 

extermínio dos negros no final do regime de escravidão no referido país. 

Para Chauí (1985),  

 

(...) a violência é uma conversão de diferenças e relações 

assimétricas, visando dominar, explorar e oprimir o outro; e com 

uma ação que não considera o ser humano como sujeito, mas 

como uma coisa, um objeto, uma mercadoria. (Idem, p.35).  

 

Trata-se de uma relação de forças caracterizada num polo pela dominação e 

no outro pela coisificação Chauí apud Diniz, (2005, p.16). Constitui-se enquanto uma 

violação do direito de liberdade, do direito de expressar-se e de ser sujeito constituinte 

da própria história. 

 

Com o propósito de enriquecer ainda mais a nossa discussão, no olhar da 

psicanálise:  

 

A violência é vista sempre em um referencial que mostra que o encontro 

com a linguagem não é sem consequências para o ser humano. 

Compreender a violência por meio desse ensino supõe adentrar-se na 

constituição do laço social, considerar os discursos que imperam em 

dado contexto histórico e não perder de vista as formas como os sujeitos 

são capazes de responder aos mesmos, já que a pulsão está presente 

também em momentos pacíficos. (Ferrari, 2006, p. 3) 

  

 

A violência tem sido um acontecimento que tem abalado as estruturas e 

conjunturas das relações sociais. Com o cenário inquietante de torná-la como algo 

“normal”, as interações sociais presentes na sociedade, estão sendo permeadas com 

comportamentos violentos, levando assim a um aumento alarmante, onde afeta todo 

um cotidiano social e familiar.   
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1.2 - As manifestações da violência 

 

O ato violento faz-se pior e mais inquietante, quando há o seu curso de 

banalização. Este passa a fazer parte da dinâmica social, sendo visto como algo 

“normal”, forçando as vítimas a conviver com a violência. O impacto que essa 

violência estrutural e conjuntural, causa nas relações interpessoais é muito grande. As 

relações familiares são profundamente afetadas, o que leva à produção e reprodução de 

modelos de comportamento violentos no cotidiano social e familiar (Araújo, 2002).  

 

A violência, sob todas as formas de suas inúmeras manifestações, pode 

ser considerada como uma vis, vale dizer, como uma força que 

transgrida os limites dos seres humanos, tanto na sua realidade física e 

psíquica, quanto no campo de suas realizações sociais, éticas, estéticas, 

políticas e religiosas. Em outras palavras, a violência, sob todas as suas 

formas, desrespeita os direitos fundamentais do ser humano, sem os 

quais o homem deixa de ser considerado como sujeito de direitos e de 

deveres, e passa a ser olhado como um puro e simples objeto. (Rocha, 

1996, p. 10) 

 

No tópico anterior visamos conceituar a violência, como historicamente foi 

forjada pela humanidade, e as consequências que traz para a sociedade. Já neste 

levantaremos as formas que a mesma pode se manifestar e as consequências para a vida 

em sociedade, pois existem diversas formas de manifestação, e com diversos graus de 

intensidade. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 2000, começa a pensar a 

violência como uma questão de saúde pública, pois a mesma compromete a saúde do 

indivíduo e olhando sempre para o lado do Capitalismo, os gastos gerados com as 

vítimas. Com isso, a OMS apresenta e defini três categorias da violência: a auto-

inflingida, a interpessoal e a coletiva. 

 

 - A auto-inflingida – quando o indivíduo pratica sobre seu próprio corpo, 

podendo ser dividida em subcategorias suicídio e auto abuso. O suicídio envolve o 

querer, o pensar, o tentar e o consumar através tentativas que resultam ou podem 

resultar em sua morte. No auto abuso, o indivíduo se automutila. 

 - A interpessoal – é consubstanciada nas micro relações sendo dividida em 

duas subcategorias: a violência familiar, exercida no seio antro-familiar por sujeitos 

com ou sem laços consanguíneos/parentesco, que vivem sobre o mesmo teto e possuem 
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intimidade com a vítima, mas que vivem na mesma casa, e têm intimidade com a 

vítima.  

 - A coletiva – é assinalada pelas macro relações (Estado e/ou sociedade), 

subdividindo-se em duas subcategorias: violência social política e econômica.   

 

Seria possível destacar no contexto brasileiro a desigualdade econômica 

e social, que vitimiza milhões de brasileiros e um dos determinantes 

para essa expressão da violência consiste na má distribuição de renda. 

“O ato rotineiro e contumaz da desigualdade, das diferenças entre os 

homens, permitindo que alguns usufruam à saciedade o que à grande 

maioria é negado, é uma violência (Odalia, 1989, p.30). 

 

.Dahlberg e Krug (2002), pesquisadoras da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) em seu artigo Violência: um problema global de saúde pública, criam um 

gráfico que abrange as três categorias da violência, abordando sobre a natureza dos atos 

violentos e como elas podem ser divididas em subcategorias. 

 

 

 

 

Ciência & Saúde Coletiva, 11(Sup): 1163-1178, 2007 

 

Tipologia da Violência 
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Para Minayo5 (2009), a violência: criminal, estrutural, institucional, interpessoal, 

intrafamiliar, cultural, gênero, racial e contra indivíduos com deficiências são tipos de 

manifestações que resultam sérias consequências para a vida pessoal e social.  Em seus estudos 

sobre violência e saúde, ela aponta como esses tipos de violência se revelam e 

consequentemente ferem os direitos humanos que deveriam ser assegurados às vítimas. A partir 

dessa reflexão, Minayo discuti como esses tipos de manifestações da violência são provocadas.  

 

- Violência criminal – é promovida por meio de agressão grave aos 

indivíduos, por atentado à sua vida e aos bens e constitui o objeto de 

prevenção e repressão por parte das forças de segurança pública: 

polícia, ministério público, e poder judiciário.  

- Violência estrutural – é manifestada sob as mais diferentes formas de 

manutenção das desigualdades sociais, culturais, de gênero, etárias e 

étnicas que geram a miséria, a fome, e as várias formas de submissão e 

exploração de umas pessoas pelas outras. (Minayo, idem, p. 31-32) 

 

Minayo (2009) indaga que a violência estrutural é a mais cruel dos tipos de 

manifestações de violência, pois além de fabricar a miséria de grande parte da 

população do país, viola os direitos humanos dos indivíduos que deveriam ser 

assegurados pela estrutura política.  

 

Direitos humanos são direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam 

elas mulheres, homens, negros, homossexuais, índios, idosos, pessoas 

portadoras de deficiências, populações de fronteiras, estrangeiros e 

emigrantes, refugiados, portadores de HIV positivo, crianças e 

adolescentes, policiais, presos, despossuídos e os que têm acesso à 

riqueza. Todos devem ser respeitados como pessoas e sua integridade 

física, protegida e assegurada. (Minayo, 2009, p.33) 

 

 

- Violência institucional – é realizada dentro das instituições, sobretudo 

por meio de suas regras, normas de funcionamento e relações 

burocráticas e políticas, reproduzindo as estruturas sociais injustas. 

(Minayo, idem, p. 33) 
 

 

 

Os serviços de saúde, de seguridade social e de segurança pública são os 

principais exemplos dados pela própria população quando se refere a violência 

institucional: a maior parte das queixas dos idosos, quando comparecem às delegacias 

de proteção é contra o INSS e os atendimentos na rede do SUS (Minayo, 2009). 

                                                           
5 Pesquisadora titular da Fiocruz 
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- Violência intrafamiliar – dizem respeito aos conflitos familiares 

transformados em intolerância, abusos e opressão. A violência 

doméstica está inserida na violência intrafamiliar, sendo umas das 

manifestações que a mesma pode ter. 

- Violência Cultural – expressa-se por meio de valores, crenças, 

práticas, de tal modo repetidos e reproduzidos que se tornam 

naturalizados. (...) A violência cultural se apresenta inicialmente sob a 

forma de discriminações e preconceitos que se transformam em 

verdadeiros mitos, prejudicando, oprimindo ou às vezes até eliminando 

os diferentes. Nesse sentido se fala de grupos vulneráveis que na nossa 

sociedade são, principalmente: crianças e adolescentes, idosos, 

mulheres na relação de gênero, homossexuais, deficientes físicos e 

mentais, moradores de favelas, dentre outros.  

- Violência de gênero – constitui-se em formas de opressão e de 

crueldade nas relações entre homens e mulheres, estruturalmente 

construídas, reproduzidas na cotidianidade e geralmente sofridas pelas 

mulheres.  

- Violência racial – representa uma das mais cruéis formas de violência 

cultural a discriminação por raça. A violência racial vem acompanhada 

pela desigualdade social e econômica: no Brasil, os negros possuem 

menor escolaridade e menores salários, vivem nas periferias das 

grandes cidades e estão excluídos de vários direitos sociais.  

- Violência contra a pessoa deficiente – revela uma forma aguda a 

dificuldade que a sociedade tem de conviver com os diferentes, isolando 

e menosprezando os deficientes físicos e mentais não lhes dando 

oportunidade de desenvolver todas as suas potencialidades. (Minayo, 

idem, p. 34-38) 

 

 

As manifestações da violência são diversas, e elas começam a exteriorizar a 

natureza do homem e como esse processo está sendo banalizado pelo mesmo. Na vida 

em sociedade isso é preocupante, pois é algo tomado como natural, não refletindo mais 

como esses atos afetam as interações das relações sociais. O desfecho é que a partir do 

momento que as ações dos indivíduos intensamente afetam o meio em que vivem, o 

resultado será que mais indivíduos produzirão e reproduzirão padrões sociais de 

violência no cotidiano social, levando a vida em sociedade ao verdadeiro caos. 

 

1.3 – Violência de gênero 

 

Em um artigo para revista6, Louro aponta que é preciso ressaltar que a 

conceituação de gênero não possui o mesmo significado da palavra sexo. Segundo o 

                                                           
6 In Revista Gênero e Saúde (1996). 
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autor (Idem, p.9), ao mesmo tempo que sexo se refere à identidade biológica de uma 

pessoa, gênero está ligado à sua construção social como sujeito masculino ou feminino. 

Com isso, por envolver diferentes concepções e sujeitos, gênero deve ser entendido 

como uma organização social, histórica e pluralista, sendo construídas nas relações 

entre os sujeitos e no processo de produção de riquezas. A divisão social do trabalho 

condiciona o lugar do homem como o chefe e o provedor do lar, e o da mulher, como 

dona de casa e mantenedora da ordem e harmonia do lar, e o sistema capitalista 

reafirma os respectivos papéis sociais. 

 

Nas palavras de Louro (1996): 

 

Podemos pensar que gênero é uma identidade aprendida, sendo 

constituída e instituída pelas múltipla instâncias e relações sociais, pelas 

instituições, símbolos, formas de organização social, discursos e 

doutrinas. Pensando assim devemos entender que essas diversas 

instâncias sociais são instituídas pelos gêneros e também as instituem, 

elas são generificadas. (Louro, idem, p.12) 

 

Outro autor, Scott (1990) comunga com as ideias de Louro, onde a questão de 

gênero na estruturação das relações sociais será permeada através de diferentes papéis 

sociais designados ao homem e a mulher. Isto é, que o gênero irá se definir dentro de um 

padrão moral imposto por uma sociedade capitalista, machista, injusta e desigual.  

 

De acordo com Scott (idem): 

 

O gênero se torna uma maneira de indicar as construções sociais – a 

criação inteiramente social das ideias sobre os papeis próprios aos 

homens e mulheres. O gênero é segundo essa definição, uma categoria 

imposta sobre um corpo sexuado. (Scott, Ibidem, p. 4) 

 

 

A sociedade justifica seu conceito sobre gênero criando padrões para homem e 

mulher de superioridade e inferioridade. Irá definir então que fisiologicamente o 

homem é um ser superior, pois ele é forte, seguro, objetivo, centrado. Já a mulher é 

denominada como o sexo frágil, pois é bombardeada por hormônios, que a faz ficar 

insegura, frágil, romântica, chorona, entre outras, colocando-a como incapaz de exercer 

certos trabalhos, por reproduzirem uma sociedade patriarcal, onde a mulher só serve 

para ser do lar.  Segundo Safiotti (2007) o conceito de gênero é permeado desde o 
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nascimento das relações sociais, imprimindo uma ideologia onde a sociedade construiu 

um padrão de comportamento para o homem e a mulher. O homem é o cabeça da casa, 

sendo responsável por trazer alimento, a mulher dona do lar, responsável pela 

manutenção e harmonia do lar. Safiotti (idem) traz também o conceito patriarcado, que 

está dentro das relações de gênero construídas historicamente, onde faz a relação de 

desigualdade e opressão feminina advindos da divisão sócio técnica do trabalho. 

Com a construção histórica das relações de gênero foi imposto à sociedade 

atividades de menino e de menina. Desde o nascimento já há a estigmatização de cores 

masculinas e femininas, tipos de vestimenta, brincadeiras, tarefas de casa, entre outros. 

As crianças já são educadas para viverem um padrão social, sendo a elas imposto o que 

se deve e o que não se deve fazer. O menino já é programado a realizar tarefas e lazeres 

que afirmam sua virilidade, como o futebol e a luta. As meninas brincam de casinha, 

de boneca, limpando a casa, fazendo a comidinha. Hoje as indústrias de brinquedos 

fazem mini artigos utilizados por donas de casa, tais como: vassourinha, fogãozinho, 

bebê que precisa trocar fralda. Para meninos fazem bolas de futebol, jogos de guerra, 

já incitando a masculinidade e a violência. 

A mulher é inserida numa cultura onde deve ser submissa, amável, figurante da 

história da humanidade. Se relembrarmos os grandes acontecimentos históricos que 

marcaram a ordem mundial, veremos que os protagonistas das histórias são homens. 

Toda a história que apresenta a mulher como protagonista, apresenta também como 

vítima da crueldade da sociedade machista. Hoje, mediante às lutas feministas, foi 

instituído o Dia Internacional e Nacional da mulher, para relembrar os dolorosos e 

fatídicos esforços de ocuparem uma posição de igualdade em uma sociedade 

historicamente desigual.  

Nas reflexões de Matos (2004): 

 

(...) ao mesmo tempo em que gênero é constitutivo das relações sociais, 

a violência é constitutiva da ordem falocrática. Desse modo, no que 

tange à violência de gênero, podemos dizer que esta construção social 

diferenciada abre precedentes para que mulheres sejam violentadas. 

Uma vez que a imagem da mulher (re) produzida pela cultura, é de 

alguém passível de dominação, objeto a ser complementado pela figura 

masculina. Descarta-se, então, a possibilidade de se perceber a mulher 

como protagonista de sua própria história. (Matos, idem, p.20). 

 

Segundo Saffioti (1992), todas as sociedades realmente conhecidas revelam 

dominância masculina, ainda que esta dominação varie de grau (idem, p.184). A moral e 
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os costumes de uma sociedade ditam a superioridade masculina como natural. Trazem a 

ideologia que a mulher deve ser subalterna, dominada pelo homem, e que se não 

cumprirem seu papel como manda o figurino pode sofrer consequências, explicadas pela 

sua falta de “competência”. Com isso, a desigualdade será um objeto dominação sobre a 

mulher, pois a relação de dependência da mulher perante ao homem é vista na sociedade 

como algo natural. Portanto, enquanto houver esse pensamento de naturalização a mulher 

sempre sofrerá as consequências sendo vítima do machismo, não podendo ser livre de 

optar por suas próprias escolhas de serem o que querem e qual lugar objetivam ocupar. 

De acordo com uma pesquisa realizada pela fundação Perseu Ábramo7, no 

Brasil a cada 15 segundos uma mulher é agredida.  Com o estigma social de serem 

inferiores ao homem, e não conseguirem viver sem a “proteção” dele, elas ficam 

desorientadas em como agir frente ao ato violento que foi vítima. Mencionar a violência 

sofrida é se expor, é se colocar na brecha para que a sociedade também cumpra o papel, 

juntamente com o homem, de menosprezá-la e culpabilizá-la pelo que aconteceu. Da 

posição de vítima passam a ocupar a de provocadoras da violência, pois em algum 

momento não cumpriram seu papel de mulher, dona de casa, que deve se submeter em 

tudo ao seu cônjuge. A partir desse pensamento as medidas jurídicas e penosas contra 

o agressor ficam limitadas, restringindo assim as medidas alternativas de 

enfrentamento à violência de gênero.   

A tabela abaixo apresenta dados referentes a violência antes da Lei Maria da 

Penha e depois que a lei foi comungada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
7 A Fundação Perseu Ábramo foi criada em 5 de maio de 1996 pelo Partido dos Trabalhadores (PT) para 

desenvolver projetos de caráter político-cultural. Nomeada em homenagem ao jornalista Perseu Abramo, 

a fundação se autodefine como um espaço para o desenvolvimento de atividades de reflexão político-

ideológica, estudos e pesquisas, destacando a pluralidade de opiniões. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_maio
https://pt.wikipedia.org/wiki/1996
https://pt.wikipedia.org/wiki/Partido_dos_Trabalhadores
https://pt.wikipedia.org/wiki/Perseu_Abramo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Funda%C3%A7%C3%A3o_(institui%C3%A7%C3%A3o)
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Com relação aos dados acima, o autor Jacobo (2015) faz a seguinte análise: 
 

 

Em 2006 foi sancionada a Lei nº 11.340, conhecida como Lei Maria 

da Penha. Para analisarmos o antes e o depois da Lei, desagregamos 

os dados da Tabela em dois períodos: 1980/2006 (antes da Lei) e 

2006/2013 (com o vigor da Lei). Vemos, nas últimas linhas da tabela, 

que no período anterior à Lei o crescimento do número de homicídios 

de mulheres foi de 7,6% ao ano; quando ponderado segundo a 

população feminina, o crescimento das taxas no mesmo período foi de 

2,5% ao ano. . Já no período 2006/2013, com a vigência da Lei, o 

crescimento do número desses homi- cídios cai para 2,6% ao ano e o 

crescimento das taxas cai para 1,7% ao ano. (Jacobo, idem, p.11).  
  

 
 

 

 

 

 

ANO Número Taxas 
1980 1.353 2,3 

1981 1.487 2,4 

1982 1.497 2,4 

1983 1.700 2,7 

1984 1.736 2,7 

1985 1.766 2,7 

1986 1.799 2,7 

1987 1.935 2,8 

1988 2.025 2,9 

1989 2.344 3,3 

1990 2.585 3,5 

1991 2.727 3,7 

1992 2.399 3,2 

1993 2.622 3,4 

1994 2.838 3,6 

1995 3.325 4,2 

1996 3.682 4,6 

1997 3.587 4,4 

1998 3.503 4,3 

1999 3.536 4,3 

2000 3.743 4,3 

ANO Número Taxas  
2001 3.851 4,4 

2002 3.867 4,4 

2003 3.937 4,4 

2004 3.830 4,2 

2005 3.884 4,2 

2006 4.022 4,2 

2007 3.772 3,9 

2008 4.023 4,2 

2009 4.260 4,4 

2010 4.465 4,6 

2011 4.512 4,6 

2012 4.719 4,8 

2013 4.762 4,8 

1980/2013 106.093  

% 1980/2006 197,3 87,7 

% 2006/2013 18,4 12,5 

% 1980/2013 252,0 111,1 

% aa 1980/2006 7,6 2,5 

%aa 2006/2013 2,6 1,7 

% aa 1980/2013 7,6 2,3 
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Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), há onze tipos de manifestação 

da violência contra a mulher. São elas8:  

 

- Violência contra a mulher - é qualquer conduta - ação ou omissão - 

de discriminação, agressão ou coerção, ocasionada pelo simples fato 

de a vítima ser mulher e que cause danos, morte, constrangimento, 

limitação, sofrimento físico, sexual, moral, psicológico, social, 

político ou econômico ou perda patrimonial. Essa violência pode 

acontecer tanto em espaços públicos como privados. 

- Violência de gênero - violência sofrida pelo fato de se ser mulher, 

sem distinção de raça, classe social, religião, idade ou qualquer outra 

condição, produto de um sistema social que subordina o sexo 

feminino. 

- Violência doméstica - quando ocorre em casa, no ambiente 

doméstico, ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou 

coabitação. 

- Violência familiar - violência que acontece dentro da família, ou seja, 

nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por 

vínculos de parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, 

sogra, padrasto ou outros), por afinidade (por exemplo, o primo ou tio 

do marido) ou afetividade (amigo ou amiga que more na mesma casa). 

- Violência física - ação ou omissão que coloque em risco ou cause 

danos à integridade física de uma pessoa. 

- Violência institucional - tipo de violência motivada por 

desigualdades (de gênero, étnico-raciais, econômicas etc.) 

predominantes em diferentes sociedades. Essas desigualdades se 

formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações privadas e 

aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem 

essas sociedades. 

- Violência intrafamiliar/violência doméstica - acontece dentro de casa 

ou unidade doméstica e geralmente é praticada por um membro da 

família que viva com a vítima. As agressões domésticas incluem: 

abuso físico, sexual e psicológico, a negligência e o abandono. 

                                                           
8 As reflexões abaixo foram extraídas do site oficial do Conselho Nacional de Justiça em 15/02/2016 no 

referido link: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-violencia 
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- Violência moral - ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a 

honra ou a reputação da mulher. 

- Violência patrimonial - ato de violência que implique dano, perda, 

subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, 

bens e valores. 

- Violência psicológica - ação ou omissão destinada a degradar ou 

controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra 

pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou 

indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que 

implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 

desenvolvimento pessoal. 

- Violência sexual - ação que obriga uma pessoa a manter contato 

sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com 

uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, 

ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade 

pessoal. Considera-se como violência sexual também o fato de o 

agressor obrigar a vítima a realizar alguns desses atos com terceiros. 

(Conselho Nacional de Justiça – CNJ9).  

 

 

Brito (2002) faz a seguinte citação: É concernente ressaltar que, mesmo que as 

relações entre homens e mulheres ora repletas de disputas de poder e dominação, onde 

a mulher assume uma posição de subalternidade, esta dominação não se dá apenas 

pelo homem, (Brito, idem, p.32). A divisão da sociedade não é feita somente por 

homens dominadores e mulheres submissas e subordinadas. Segundo Safiotti (apud 

Diniz 2005, p.34)), as relações sociais, influenciadas pelo gênero, regulam as relações 

homem-mulher, homem-homem e mulher-mulher, onde afirma que o patriarcado é o 

sistema de relações sociais que posiciona a mulher com subordinação ao homem10. 

Isso é, a sociedade que é demarcada pelas relações de gênero, coloca a mulher sob um 

regime de exploração e dominação perante ao homem, sendo responsável pela 

manutenção da desigualdade.           

                                                           
9 Sem indicação de ano de publicação. 
10 Grifos nossos 
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Por fim, Scott (1988), afirma que gênero não é somente uma categoria 

analítica, mas principalmente uma categoria histórica que permeia desde os 

primórdios as relações sociais. 
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Capítulo 2: Violência Sexual e seus Impactos na Saúde da Mulher 

 

Não importa o momento 

Não importa se é pouca 

Não importa a largura ou o tamanho da minha roupa 

 

Posso andar de vestido 

De um jeito que ninguém nota 

mesmo assim eu vou chamar a atenção de um idiota 

Que só quer fazer bobagem 

Que só pensa sacanagem 

Que não vê que depois disso acabou minha coragem 

Que eu não vou mais sorrir 

Que vai vim a depressão 

Ele só quer se divertir em mim ele não pensa não 

 

Para idiota 

Vou bater na sua porta 

Já que tu quer atenção vou ver se alguém te nota 

Pega a melancia e põe na sua cabeça 

Faça alguma coisa útil pra que ninguém te esqueça 

 

Agora diz qual é a graça disso me diz? 

Me diz porque que algo assim faz você feliz? Me diz 

Eu quero ouvir de você 

Oque cê tem na sua cabeça pra isso querer fazer? 

Pegar criança inocente que nem sabe ler direito 

E tratar a lindeza como se fosse brinquedo 

Fica observando ela toda hora, todo dia 

Mas Pelo Amor De Deus E Se Fosse Sua Filha 

 

Para! 

Isso não ta direito! 

Somos mulheres, queremos respeito! 

Tu não sabe aonde eu vou, nem de onde nós somos 

A roupa que nós usamos não te mostra quem nós somos 

 

Umas pessoas sempre dizem uma coisa mó errada 

"Tá usando short curto pediu pra ser estuprada" 

Fala sério! Esse é seu critério 

Agora minha roupa é você quem decide, é sério? 

 

Vou contar uma história que vieram me contar 

Enquanto ela contava eu danei foi à chorar 

Ela só tem doze anos e uma história imensa 

Mas ao invés de ser linda a história dela é tensa 

A mãe mudou de cidade e o motivo não era nada 

Simplesmente mudou influenciada por uma cara 

Um dia chegou da escola e ele tava lá 
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Então perguntou: "Qual sorvete cê quer tomar? " 

A menina inocente a mais linda criatura 

Disse: "chocolate branco" 

E começou a tortura 

Ele pensou na hora: "Deixa que eu escolho" 

Então disse pra ela: "Abre a boca e fecha olho" 

E começou, tudo começou 

Foi quando a vida dessa menina logo mudou 

Meu Deus Aonde Esse Mundo Vai Parar? 

A vida dessa menina acabou de mudar 

E ela por dentro já tava se matando 

Mas como não tinha ninguém foi se alto-mutilando 

Se cortando, se machucando 

Todo dia na sua cama eu sei que ela ta chorando 

 

Tenho várias histórias, não são só um pouquinho 

Tem uma que foi estuprada pelo padrinho 

Tem outra que é linda, só sorria 

Mas foi estuprada pelo namorado da tia 

 

Me contaram uma agora que eu fiquei assustada 

Ameaçou se ela contasse a tia ele matava 

Ela contou pra mãe e a mãe preocupada 

Foi busca-la na escola e juntas foram estupradas 

Sobre a ameaça eu não falo nada 

Ela contou pra mãe e a tia foi esquartejada 

 

Gentee 

Abra a sua mente o mundo não ta facil 

Seja inteligente 

Muitos me criticam 

Mas eu não vou ligar 

Se me pedem uma musica eu faço pra ajudar 

 

Se de uma coisa eu sei, eu tenho certeza 

Depois do abuso sentem nojo de si mesmas 

Meu Amor 

Não tem motivo o errado foi ele tu não tem nada a ver com isso 

Vou chegando ao final 

Espero ter ajudado 

Tamo aí pro que vier 

Qualquer coisa do seu lado 

 

Não importa o momento 

Não importa se é pouca 

Não importa a largura ou o tamanho da minha roupa 

(Letra da música “Abuso Sexual” de Manu Silva) 
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2.1 Riscos à Saúde Física e Psicológica 

 

A violência contra a mulher deve ser entendida dentro das desigualdades da 

relação de gênero e patriarcado, que desde o início coloca a mulher como subalterna ao 

homem, fazendo-a se sentir como inferior.  

De acordo com Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher 

(PNEVM), de 2011: 

(...) a violência contra as mulheres só pode ser entendida no contexto 

das relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do 

controle do corpo feminino e das mulheres numa sociedade sexista e 

patriarcal. As desigualdades de gênero têm, assim, na violência contra 

as mulheres, sua expressão máxima que, por sua vez, deve ser 

compreendida como uma violação dos direitos humanos das 

mulheres (PNEVM, idem, p.22). 

 

Segundo a referida política, a década de 80 é denominada como “Década da 

Mulher”, pois no ano de 1985 o movimento feminista brasileiro conquistou a 

implementação das políticas públicas direcionadas ao enfrentamento da violência contra 

a mulher. Também em 1985, a Organização das Nações Unidas (ONU), inaugurou a 

primeira Delegacia de Defesa da Mulher e criou o Conselho Nacional dos Direitos da 

Mulher (CNDM)11, pela aprovação da Lei nº 7.353/85. 

Vinte e um ano após a “Década da Mulher”, tivemos mais um avanço na história 

da luta feminista contra a violência à mulher, pois em 07 de agosto 2006 foi culminada a 

Lei Maria da Penha (nº 11.340), que cria mecanismos para coibir (...) prevenir, punir e 

erradicar a violência contra a mulher (Lei nº 11.340, 2006, Art. 1º). 

Segundo a Constituição Federal de 1988, (...) o Estado assegurará a assistência 

à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a 

violência no âmbito de suas relações (Constituição Federal Brasileira, 1988, Art. 226, 

Parágrafo 8º). 

                                                           
11 O CNDM, órgão de caráter consultivo e deliberativo da sociedade civil junto ao Governo, vinculado ao 

Ministério da Justiça, foi criado com a missão de promover políticas para assegurar condições de igualdade 

às mulheres. Esse Conselho era, portanto, responsável pelo monitoramento das políticas públicas de 

combate à violência contra as mulheres, que estavam voltadas para a criação e manutenção de Delegacias 

especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs) e de CasasAbrigo. Texto retirado do referido link 

www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional. 
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A mulher em situação de violência é envolvida e dominada pela relação de 

gênero que destaca a hierarquia e a desigualdade sexual. É pela hierarquização que a 

violência de gênero sobrevém, acometendo-a a níveis de violência não averiguando sua 

raça, religião, etnia, classe social ou idade. 

Silva Júnior (2006) então contribui: 

A violência baseada no gênero é aquela praticada pelo homem contra a 

mulher que revele uma concepção masculina de dominação social 

(patriarcado), propiciada por relações culturalmente desiguais entre os 

sexos, nas quais o masculino define sua identidade social como superior 

à feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão que chega 

mesmo ao domínio do corpo da mulher. (Silva Júnior, idem)12 

 

A violência sexual contra mulher é a mais ocorrida no mundo. Qualquer mulher 

estando dentro de um relacionamento matrimonial ou não pode ser vítima desse ato. 

Meninas, jovens e adultas, são diariamente alvo dessa violência que vem trazendo 

estigmas físicos e psicológicos a sua vida podendo ocasionar a morte. Há países que expõe 

a mulher a esse tipo de violência, podendo ser explícita como o Quênia ou implícita como 

a Índia alegando que é algo cultural naturalizando assim o ato.  

Se fossemos classificar dentre os tipos de violência, a sexual é considerada, por 

algumas pesquisas, como sendo a mais grave. Depois do assassinato, o estupro vitimiza 

milhares de mulheres cotidianamente no país. A violência sexual não escolhe uma vítima 

em particular e também não está relacionada a uma classe social específica. O ato violento 

não adota uma cultura, por isso pode ocorrer com qualquer mulher e em qualquer lugar. 

Segundo a ONU, a violência direcionada a mulher não pode ser delimitada a uma certa 

cultura, região ou país e nem a um grupo determinado de mulheres, pois é advinda de 

uma discriminação obstinada a mulher. 

A Massai Branca, filme de produção alemã dirigido por uma mulher chamada 

Hermine Huntgeburth do ano de 2005, narra a história de Carola uma suíça que com seu 

namorado decidem viajarem à turismo ao Quênia na África. Ao chegar ao país, Carola, 

conhece um guerreiro por quem troca olhares e se apaixona. Chegando ao fim da viagem 

ela deixa seu namorado e decide então ficar com o guerreiro por quem se apaixonara. No 

                                                           
12 Sem indicação de página. 
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Quênia a mulher tens muitos deveres, tais como: construir casas, andar quilômetros para 

buscar materiais para a construção, cuidar dos filhos, ser submissa ao pai e ao marido, 

tarefas do lar, entre outros. Também tem deveres que a expõe a uma violência sexual e 

moral, tais como: não poder olhar nos olhos dos homens tendo que ficar de cabeça baixa, 

quando adentrarem a fase adulta se casando um ritual é feito onde seu clitóris é 

retirado/mutilado para que a mesma não tenha prazer na relação sexual, sendo todo o 

objeto de prazer do seu marido, quando for se relacionar sexualmente com seu marido 

não há penetração genital somente anal a colocando em uma relação fria e sem sentido. 

No final do filme, Carola, em meio a tanta violência dita como cultural, e tantos costumes 

o qual não se adequava decidiu ir embora com sua filha voltando a Suíça, decidindo nunca 

mais voltar. 

Na Índia a violência se dá de forma implícita13, onde a mulher é fadada a um 

casamento arranjado com alguém que ela não conhece e nem tem a oportunidade de 

conhecer. O casamento é uma mercadoria que é negociada pelos homens entres ambas 

famílias. Não bastando ser destinada a um casamento sem propósito afetivo, mas sim 

lucrativo, a mulher deve ser totalmente submissa ao seu marido ficando em casa cuidando 

dos afazeres do lar e de uma certa forma sendo violentada sexualmente em um 

relacionamento sem amor o qual não escolhera. 

A violência sexual pode ser denominada como todo e qualquer ato sexual 

indesejado, relações sexuais não consentidas ou tentativa de ato sexual (Lei Maria da 

Penha) 

Segundo o Portal da Educação14, os números mais alarmantes de violência 

sexual ocorrem em qualquer tipo de interação na estrutura familiar, ou seja, pode ser 

praticada por membros da própria família. Aponta ainda, que o agressor não escolhe uma 

vítima com características específicas, ele se atenta ao local e horário para atacar. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2013 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) apud Portal da Educação (2011), no Brasil, de 2009 a 2011, 

17 mil mulheres foram violentadas e, por conseguinte mortas. Podemos calcular assim 

                                                           
13 Quando falamos sobre violência implícita na índia, diferente do Quênia que mesmo sendo cultural a 

violência sexual é mais aparente, pois há mutilação, na Índia o casamento arranjado é uma forma cultural 

do país, mas que traz a violência contra mulher implícita na sua história, assim como a violência sexual 

de ter relações sexuais com alguém a quem não escolheu. 
14 Disponível em http://www.portaleducacao.com.br/direito/artigos/62113/abuso-ou-violencia-sexual-

sinais-e-sintomas. 
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que aproximadamente 5.665 mulheres são assassinadas por consequência de estupro no 

Brasil. Mais estatísticas revelam que só no ano de 2012 os hospitais públicos alienados 

ao Sistema único de Saúde (SUS) receberam por mês cerca de 1.440 mulheres vítimas de 

violência sexual. 

Ainda, segundo o portal há 10 situações ligadas à violência sexual. São elas: 

- O estupro dentro do casamento ou namoro. 

- O estupro cometido por estranhos. 

- Investidas sexuais indesejadas ou assédio sexual, inclusive exigência 

de sexo como pagamento de favores. 

- Abuso sexual de pessoas, mental ou fisicamente incapazes. 

- Abuso sexual de crianças e adolescentes. 

- Casamento ou coabitação forçado, inclusive casamento de crianças e 

adolescentes. 

- Negação do direito de usar anticoncepcionais ou de adotar outras 

medidas de proteção contra doenças sexualmente transmitidas. 

- Aborto forçado 

- Atos violentos contra a integridade sexual das mulheres, inclusive 

mutilação genital feminina e exames obrigatórios de virgindade. 

- Prostituição forçada e tráfico de pessoas com fins de exploração 

sexual.  

 

(Portal da Educação, 2011) 

 

 

Discorrer sobre a saúde física e psicológica da mulher em situação de violência 

sexual é fundamental para debatermos sobre as consequências que o ato violento 

acarretou na vida como um todo da vítima. Ao ser violentada o processo de violência 

não esgota quando o mesmo acaba, ele perdura para o resto da vida da mulher trazendo 

sérios impactos as suas interações sociais, envolvendo as relações conflituosas no que 

diz respeito ao seu corpo, a sua mente e ao relacionamento da vida em sociedade. Logo, 

não podemos entrar nesse debate sem entendermos primeiramente que a violência sexual 

contra a mulher é uma falha na saúde pública, e que a mesma precisa ser tratada como 

uma questão de alta preocupação no que tange as consequências a vida em sociedade.  

Após sofrer a violência, há o começo do processo de consequências à saúde 

física e psicológica da mulher. Uma série de transtornos será desencadeado, limitando e 

provocando perda em sua qualidade de vida, podendo até acarretar em suicídio. Segundo 

o Ministério da Saúde (2002), uma em cada quatro mulheres no mundo é vítima de 

violência de gênero com perda de um ano de vida potencialmente saudável a cada cinco 

anos.  Devido a isso, devemos enfrentar a violência sexual contra mulher não como 

uma questão que deve ser analisada individualmente, mas sim como um problema social, 
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que está alienado na estrutura social de gênero, patriarcalista, advindos de uma sociedade 

capitalista.  

Os traumas físicos que o abuso sexual deixa no corpo da vítima traz séries de 

questões que estigmatizam a vida da mulher. Ao sofrer a violação de seu corpo, a mulher 

que denuncia a agressão, passa por um longo e doloroso processo de tratamento físico, 

a fim de cuidar de suas feridas fisiológicas internas e externas. Há um passo a passo que 

a mulher, quando faz a denúncia, é imposta a fazer para que haja o acompanhamento 

jurídico e médico da situação. Por isso, a mulher é direcionada pela delegacia do 

município a ir ao hospital ou pronto socorro mais perto para pegar o número do BAM 

(boletim de atendimento médico), tratar de suas feridas, que dependendo do grau pode 

ser tratada imediatamente, e também para realizar a profilaxia, que deve ser feita dentro 

das 72 horas após o ocorrido. A profilaxia é um conjunto de medicamentos, coquetéis, 

e exame de sangue para investigar possíveis doenças sexualmente transmissíveis, como 

HIV, Hepatite B, Sífilis, Gonorréia, Clamídia, DSTs não virais, e também com a pílula 

do dia seguinte. Após realizar todo o processo médico a vítima é orientada pela equipe 

médica a repetir os exames de sangue mensalmente e a tomar os coquetéis durante 4 

semanas. Posteriormente, a mesma é direcionada a delegacia para registrar o boletim de 

ocorrência e dar prosseguimento as questões jurídicas.  

Ao descrevermos o passo a passo do atendimento à vítima violência sexual, 

podemos observar o vasto caminho que a mesma deve percorrer até ser atendida. A 

trajetória continua sendo dolorosa, uma vez que a mulher é exposta à sociedade como 

uma vítima de estupro, tendo que passar por sérios processos de toque, medicamentos e 

denúncia, que a faz ficar novamente desprotegida. 

Quando as lesões corporais são mais extensas, a mulher passa por um processo 

ainda maior de dor, exposição e trauma. No município de Armação dos Búzios houve 

um caso de violência sexual que trouxe muito transtorno a vida da vítima dificultando 

sua reinserção a vida em sociedade. Uma menina de 12 anos ao sair da escola foi 

sequestrada e levada a uma área mais rural e distante da cidade, onde ali foi violentada 

fisicamente, socialmente, psicologicamente e sexualmente. Após as agressões físicas e 

sexuais, a menina foi abandonada sem suas vestimentas, com sérias feridas corporais, 

sem falar nas internas e do trauma psicológico. Depois de 3 dias a menina foi encontrada 

quase morta, com seu rosto desfigurado, cortes no corpo e cabeça, coberta de sangue e 

com formigas em todo o corpo. Fora o processo para fazer a profilaxia e os cuidados 

físicos, tratando os cortes e feridas que nesse caso foram datados como mais superficiais 
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frente ao rosto desfigurado, a menina teve que passar por diversas e longas cirurgias 

plásticas para reconstruir seu rosto. Foi acompanhada pela assistente social do caso e 

pela orientadora pedagógica da escola o qual estudara, tendo aulas em casa.  

Abordamos acima sobre os possíveis traumas físicos que vítima pode sofrer, 

porém ainda que dolorosos esses são mais “propícios” de serem tratados, pois são 

externos. Os que devastam a vida da mulher são as lesões internas que são denominados 

como trauma psicológico.   

A autoimagem será vista de forma depreciativa, colocando-a como suja, 

culpada, desinteressante, entre outros. Sua libido diminuirá, não conseguindo ter 

relações sexuais normais com outros parceiros. Sua autoestima, satisfação com a vida, 

com o corpo, com a atividade sexual será abalada. Terá dificuldade em gerir suas 

relações afetivas mais próximas como a família, comprometendo seu relacionamento 

interpessoal.  

Segundo o Ministério da Saúde15 (2011): 

 

Os impactos que a violência sexual acarreta para as vítimas. Entre as 

principais consequências estão lesões físicas, gravidez indesejada, 

doenças sexualmente transmissíveis e o impacto psicológico. Também 

são citados os danos à saúde mental, como ansiedade, depressão e 

suicídio. 

  

Mattar (2007) também irá contribuir afirmando: 

 

A violência sexual pode gerar outras consequências, como problemas 

familiares e sociais, abandono dos estudos, perda do emprego, 

separação conjugal, abandono da casa e prostituição, como parte dos 

problemas psicossociais relacionados a essa dinâmica (Mattar, 2007, 

p. 459). 

 

A depressão, ansiedade, transtornos alimentares, distúrbios sexuais e de humor 

são transtornos de estresse pós-traumáticos (TEPT), que a vítima pode sofrer. As 

consequências mais ascendentes são aquelas que reduzem a qualidade e satisfação com 

a vida, corpo e mente, como o uso excessivo de álcool e drogas que deflagram o corpo. 

De acordo com Levine 199916: 

 

                                                           
15 Sem indicação de página. 
16 Sem indicação de página 
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A violência sexual pode trazer diversas consequências por meio de 

transtornos, mas também nas relações cotidianas. Quando os sintomas 

se tornam frequentes e permanentes, passam a se expressar de forma 

patológica, como TEPT, transtornos alimentares, depressão, tentativa 

de suicídio, dificuldade nas relações afetivas e sexuais. (Levine, idem) 
 

Consoante a Villela e Lago (2007), devemos criar alternativas de enfrentamento 

onde somente no âmbito público da segurança, do direito e da saúde poderá ocorrer. Diniz 

(2007), afirma que a violência contra mulher é advinda da desigualdade de gênero, a qual 

determina deveres, posições e papéis divergentes entre homem e mulher. 

 

2.2 Gravidez Consequente de Estupro 

 

Outro tema a ser abordado acerca da violência sexual contra mulher, é o estupro 

e suas consequências. No item anterior vimos que o ato sexual violento é denominado 

como todo e qualquer ato sexual indesejado, relações sexuais não consentidas ou 

tentativa de ato sexual (Lei Maria da Penha). O estupro, mesmo que não seja definido 

como o único ato que compõe a violência sexual é o que traz mais consequências físicas 

e psicológicas à vida da mulher.  

Quando nos dispomos a discorrer sobre a temática da violência sexual contra 

mulher, observamos que o estupro não é algo atual. Mesmo que hoje esse tipo de 

violência esteja mais acentuado devido a continuação da reprodução machista 

patriarcalista e também de uma sociedade que cada vez mais coloca a mulher sujeita a 

exercer um papel de desigualdade, podemos observar que esse tema é histórico.  

Ao retrocedermos alguns séculos atrás, especificamente nos séculos XVI e XVII, 

notamos que o estupro já era uma realidade perversa na vida da mulher. O estupro só 

era considerado crime dependendo das condições do ocorrido. Na verdade, era 

consentido mais como um ato de lascívia17 do que crime.  O que classificava sendo 

crime ou não dependia se a vítima ofereceu ou não resistência ao ato, pois dependendo 

da resposta, seria qualificado como crime ou rapto. Entretanto, mesmo que o ato do 

                                                           
17 Lascívia é um substantivo feminino que se refere à qualidade de lascivo, que tem caráter lascivo, ou 

seja, que é sensual, libidinoso, desregrado, brincalhão, travesso. Disponível em 

http://www.significados.com.br/lascivia/ 
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estupro fosse denominado na situação como crime ou rapto, só se configurava em crime 

se a mulher fosse virgem. Por exemplo, se a vítima fosse uma prostituta o ato não era 

qualificado como crime, pois a mesma não era virgem. A justificativa era que se a 

mulher não fosse mais virgem ela poderia ter “provocado” o homem a cometer o 

estupro. 

O abuso sexual é uma questão social e não particular. Envolve a consciência de 

uma sociedade e não da vítima. As relações de gênero colocam a mulher como ser 

inferior, sempre subalternas ao homem em tudo, trabalho, relacionamento, vida sexual, 

posição social, entre outros. Devido a essa mentalidade machista a sociedade desenvolve 

uma consciência deturpada do verdadeiro papel da mulher, enquanto sujeito constituinte 

da sua própria história. Traz o entendimento que a mulher é culpada pelo o que 

aconteceu, pois não se veste “adequadamente”, não se comporta como uma dama, não 

deveria estar na rua até tal hora, entre outros. De fato, a sociedade cria mecanismos 

culpabilizando a mulher, e não a si própria como um corpo social que dita as regras e a 

moral que devem ser seguidas por todos, “e quem não andar na linha vai dançar”. 

De acordo com Saffitoti (1987), Violência de Gênero: 

 

(...) é tudo que tira os direitos humanos numa perspectiva de 

manutenção das desigualdades hierárquicas existentes para garantir 

obediência, subalternidade de um sexo a outro. Trata-se de forma de 

dominação permanente e acontece em todas as classes sociais, raças e 

etnias. 

 

Julio Jacobo Waiselfisz18 é o responsável por confeccionar variados os tipos de 

mapa a respeito dos diversos tipos de violência praticadas no Brasil.  Dentre eles, há dois 

mapas concernentes a homicídios de mulheres no Brasil, um realizado em 2012 e o mais 

recente em 2015. Nele o autor debate acerca do feminicídio no Brasil e faz alguns 

apontamentos sobre os diversos tipos de violência contra mulher demonstrando através 

                                                           
18 Formou-se em Sociologia pela Universidade de Buenos Aires e Mestre em Planejamento Educacional 

pela Universidade Federal de Rio Grande do Sul. Coordenador da Área de Estudos sobre Violência da 

FLACSO - Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, já foi Diretor de Pesquisa do Instituto 

Sangari, exerceu funções de Coordenador Regional da UNESCO em Pernambuco, Coordenador de 

Pesquisa e Avaliação e do setor de Desenvolvimento Social da UNESCO/Brasil. Disponível em 

http://www.mapadaviolencia.org.br/autor.php 

http://www.mapadaviolencia.org.br/autor.php
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de gráficos e tabelas o número de incidência de cada uma delas como também os estados 

e municípios que mais ocorrem.  

De acordo, com o Mapa da Violência 2012, no ano de 2011 aproximadamente 

13.096 mulheres foram atendidas pelos Sistema único de Saúde (SUS) vítimas de estupro 

em todo o Brasil. Ficando atrás da violência física que contabilizou cerca de 47.386 e da 

psicológica 22.265, a violência sexual foi a terceira mais ocorrida no país. 

 

Tipo <1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 + Total 

Física 654 839 1.1
40 

3.30
6 

6.80
2 

14.0
35 

10.840 5.64
7 

2.49
7 

1.61
6 

47.386 

Psicológica 252 620 1.2
29 

2.36
8 

2.62
6 

5.63
5 

4.789 2.57
2 

1.17
4 

997 22.265 

Sexual 177 1.3
35 

2.0
27 

4.10
5 

2.12
5 

1.65
1 

891 472 194 117 13.096 

Autoprovocada 0 0 0 740 1.75
3 

2.61
9 

2.121 1.28
7 

554 207 9.281 

Neglig/abando

no 
1.0
11 

1.4
71 

733 766 541 216 134 73 94 832 5.875 

Tortura 30 44 116 242 360 687 518 240 100 90 2.427 

Econômica 22 20 25 73 99 291 303 194 122 308 1.457 

Interv. Legal 5 12 12 30 24 25 24 23 9 10 174 

Trabalho 

Infantil 
4 9 24 74 26 9 4 7 1 2 160 

Trafico seres 

hum. 
2 3 3 16 9 12 14 5 4 5 73 

Outras 85 114 56 349 845 1.26
8 

1.044 717 278 164 4.920 

Total* 2.2
42 

4.4
67 

5.3
65 

12.0
69 

15.2
10 

26.4
48 

20.682 ####
# 

5.02
7 

4.34
8 

107.11
4 

Fonte: Sinan/SVS/MS 

 Já no de 2015, no ano de 2014 cerca de 23.630 mulheres sofreram abuso sexual 

em todo o Brasil. Continuando como a terceira no país, ficando atrás da violência física 

que contabilizou cerca de 96.429 e psicológica 45.485 vítimas. 

Tipo de Violência Criança Adolescente Jovem Adulta Idosa Total 

Física 6.020 15.611 30.461 40.653 3.684 96.429 

Psicológica 4.242 7.190 12.701 18.968 2.384 45.485 

Tortura 402 779 1.177 1.704 202 4.264 

Sexual 7.920 9.256 3.183 3.044 227 23.630 

Tráfico seres 20 16 28 30 3 97 

Econômica 115 122 477 1.118 601 2.433 

Neglig./abandono 7.732 2.577 436 593 1.837 13.175 

Trabalho Infantil 140 133 - - - 273 

Interv. Legal 75 94 64 90 29 352 

Outras 649 2.359 3.228 4.978 684 11.898 

Fonte: Mapa da Violência 2015. Homicídio de mulheres no Brasil 
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Ao analisarmos ambas as tabelas, constatamos que no mapa de 2015 houve um 

aumento de 10.534 de vítimas contra violência sexual no Brasil.  

Um dos assuntos mais polêmicos em relação às vítimas de estupro no Brasil, é a 

questão do aborto. Essa questão é muito discutida em nosso país por diversas áreas do 

conhecimento tanto como resultado de um abuso sexual, quanto como resultado de uma 

relação consentida. Realizar esse debate é intrínseco para criarmos medidas de 

enfrentamento contra violência.  

De acordo com o Código Penal Brasileiro: 

 

(...) o abortamento é um procedimento lícito “quando a gravidez resulta 

de estupro”, que é o crime tipificado no artigo 213 do Código Penal14. 

Nessa hipótese, o abortamento é um fato típico, ou seja, está previsto 

no tipo penal, mas não é criminoso, porque não é antijurídico. Trata-se 

do chamado “aborto sentimental” ou “aborto ético” ou “aborto 

humanitário”, uma das duas hipóteses de “aborto legal”, ou seja, de 

“aborto não criminoso (Código Penal, artigo 128, inciso II). 

 

Segundo o Ministério da Saúde é direito da mulher interromper a gestação 

consequente de estupro, e para que isso aconteça é necessário a concordância da mulher 

que foi vítima, e se caso for menor de idade, o seu representante legal deve consentir. 

Desse modo, a prática do aborto pós estupro, é considerada pelo sistema penal brasileiro 

como lícita e não criminosa. 

Ao debruçarmos sobre as consequências da violência sexual, observamos que, 

sendo elas físicas e psicológicas, não se esgotam no debate enquanto a consequência for 

o aborto. Debatemos no tópico anterior que o estigmas deixados pelo abuso sexual trazem 

sérias intercorrências à saúde física e psicológica da mulher. Entretanto, uma das 

implicações mais marcantes para vítima é a gravidez como resultado de um pesadelo. 

Entendemos que essas sequelas não podem ser analisadas separadamente. Quando a 

mulher sofre o estupro as questões físicas e psicológicas virão juntas, pois uma acarretará 

a outra. Logo, não podemos falar que a mesma “só” sofreu danos físicos, pois os danos 

psicológicos também resultam na qualidade de vida física da mulher. O aborto, portanto, 

é uma consequência física, mas que anda lado a lado à psicológica. 

 O debate da sociedade civil é que uma vida foi gerada e cabe a mãe zelar pela 

mesma, pois o aborto fere o direito da criança de existir. Essa discussão gera até 
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“soluções” baseadas numa moral que a mulher que engravidou por ter sido estuprada não 

é “obrigada” a ficar com a criança, ela pode carrega-la em seu ventre e quando chegar a 

hora do nascimento coloca-la para adoção. Primeiramente é necessário que haja 

aproximação a realidade social da vítima para que não haja um julgamento, mas sim uma 

discussão sobre como a concepção atingirá a vida da vítima. 

Não podemos ter um discurso egoísta dizendo como ou não a vítima pode se 

portar frente a uma gravidez de fato indesejada, sem a compreensão de que mulher foi 

vítima de uma violência que irá carregar as marcas para o resto da vida. Quando a 

população faz um julgamento sobre a criminalização do aborto de uma vítima de estupro, 

a mesma se afasta de ter um entendimento real da situação. A mulher já é fadada a ter 

vivido uma situação de violência que jamais poderá ser esquecida. A gravidez que não 

programou e nem com o parceiro que desejara, é um desespero na vida dessa mulher. 

Quando há opção pelo aborto não há culpabilização pela criança, mas sim pelo ato pela 

qual foi gerada. O sentimento de ter que “carregar” o feto não será uma experiência pela 

qual tinha sonhado, mas algo insuportável tendo a lembrança fatídica do abuso. Não é 

somente a questão de colocar para adoção após o nascimento, a mãe terá que carregar o 

filho durante 9 meses, estando destinada a sentir todas as questões fisiológicas que a 

mulher sente em uma gravidez. Logo, ir a frente com a gravidez deve ser uma decisão 

exclusiva da mulher, pois quem sentirá todas as fases da gravidez, bem como conceber e 

criar o bebê será a mesma.  

No dia 21 de outubro de 2015, a Câmara dos Deputados (CCJ) aprovou a 

mudança no atendimento às vítimas de violência sexual. O autor da proposta foi o 

deputado federal Eduardo Cunha, o qual trouxe a proposta do Projeto de Lei 5069/13, o 

qual modifica a Lei 12.845/13 que ampara judicialmente o atendimento à mulher em 

situação de violência sexual.  A lei que foi aprovada pela Câmara irá dificultar vítimas de 

estupro a terem acesso ao aborto, pois a mesma será submetida a um exame de corpo de 

delito para comprovar se realmente houve a ocorrência do estupro. Essa lei vem para 

desqualificar um avanço a política de proteção a mulher, assim como reafirma a posição 

machista que ao longo da história quer acabar com a credibilidade da fala da mulher. Não 

haverá mais confiança na fala da mulher, a mesma que já foi fadada a viver essa violência, 

ainda terá que comprovar por meio invasivos sua palavra. 
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2.3 – A cultura do silêncio 

Romper com o silêncio é uma das coisas mais difíceis para vítima. Ao sofrer o 

abuso a mulher fica fragilizada e estigmatizada, sempre tendo em sua memória o 

momento que nunca vai esquecer. A sociedade em que vivemos imprime uma ideologia 

de que a mulher que foi vítima de qualquer violência, principalmente a sexual, deve se 

sentir envergonhada e culpada pelo que sofreu, fazendo com que a mesma imprima esses 

sentimentos de desgosto consigo. Fazer a denúncia implica diversas questões que a faz 

pensar se “vale a pena” passar por todo esse processo para que o agressor não fique 

impune. 

 O senso comum faz crítica à mulher que não denuncia o agressor, que por muitas 

vezes pode ser seu próprio companheiro íntimo, mas não é capaz de refletir as relações 

que são permeadas por trás da violência. A sociedade inferioriza tanto a mulher, a 

colocando em posição de desigualdade, principalmente na ocupação do trabalho 

profissional, que a mesma não se sente capaz de caminhar sozinha.  Denunciar quer dizer 

a muitas, que não trabalham, pois, o companheiro não deixa ou porque tem uma casa e 

filhos para cuidar, que perderão sua fonte de renda, e também sua família. Pensar no que 

podem fazer sozinhas se na história sempre foram coadjuvantes, é um dos limites para 

realizar a denúncia. De certo, que a impunidade reproduz a situação da violência 

(Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras), e mesmo com limites históricos e 

sociais, para que haja o enfrentamento devemos analisar a realidade social da mulher 

criando alternativas eficazes e seguras a fim de que a mesma possa denunciar. 

Vinagre (1992) afirma que: 

 

A mulher não é estimulada a denunciar e quando o faz é considerável o 

índice de arrependimento, quer porque não se vê apoiada na sua 

iniciativa, quer porque é responsabilizada pelo crime de que foi vítima, 

quer ainda porque sofre pressões do agressor, ou porque não há respaldo 

no nível da sociedade para levar avante seu intento. Além disso, há toda 

a ambiguidade da sua socialização que faz sentir-se culpada e querer 

justificar a situação que vivencia. (Vinagre, idem, p.68) 
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Vinagre (ibidem), em seu livro Violência Contra Mulher: Quem Mete a Colher 

cita a antropóloga norte-americana, Ruth Benectict19, que por meio do estudo da cultura 

ocidental classifica que há dois tipos de cultura: a da culpa e a da vergonha.  

Ainda de acordo com a autora: 

No caso da cultura brasileira (e de outras culturas ocidentais), o 

processo de socialização da mulher e a pedagogia de negação de sua 

identidade têm reforçado a cultura da culpa. Ainda que o sentido de 

vergonha esteja nesse processo, o montante e a intensidade do 

sentimento de culpa são muito maiores. No caso da violência conjugal 

e da violência sexual, o sentimento da vergonha em relação à 

possibilidade dos fatos virem a se tornar públicos existe realmente. 

Todavia, a culpa é maior, sobretudo porque a publicização desses fatos 

contribui para o desmoronamento da unidade da família. O peso da 

responsabilidade em relação à atitude de denunciar tais situações, 

principalmente quando a violência sexual se refere ao incesto, tende a 

levar à cumplicidade feminina. Já a cultura oriental é, 

predominantemente, uma cultura da vergonha (Vinagre, idem, p.68). 

 

Após ter sofrido a violência, há outro movimento que precisa ser vencido pela 

mulher: o da culpa e a da vergonha, para que só assim haja a realização da denúncia. 

Porém, mesmo que seja um processo importante para combater a impunidade, o “apoio” 

policial corrobora e fortalece o sentimento de culpabilização.   

A autora também afirma que é no espaço intrafamiliar que ocorre o maior nível 

de omissão da violência. Ela remete que isso ocorre devido a intenção da ideologia 

dominante de valorizar a imagem sagrada da família como uma instituição que deve ser 

zelada a qualquer custo. Traz então o dito popular que roupa suja se lava em casa, e por 

isso não deve ser externalizado, pois ninguém precisa saber o que acontece dentro do seio 

familiar.  

Para Vinagre (ibidem): 

A mulher que ousa publicizar fatos que deveria esconder em nome da 

sacralidade da família, deixa de cumprir seu papel de santa, de esposa 

e mãe abnegada e exemplar. Deixa de ser a referência paradigmática 

das que cumprem o destino de mulher. Mostra que não soube 

resignadamente padecer no paraíso. Enfim, não foi capaz de merecer o 

invócrulo de santidade em que toda a mulher-mãe é envolvida (Vinagre, 

1992, p.69). 

                                                           
19 Em 1946 publicou o livro The Chrysanthemum and the Sword onde realiza algumas compreensões 

sobre a cultura japonesa e faz uma classificação das culturas. (Vinagre, 1992, p.68). 
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Chauí (1986), também faz a referência acerca da família como um espaço 

institucional contraditório: 

 

A família se apresenta, portanto, como uma mescla de conformismo às 

exigências sociais e como forma fundamental de resistência contra essa 

mesma sociedade no interior dessa mesma sociedade – mantém a 

subordinação feminina e filial, mas protege mulheres, crianças e velhos 

contra a violência urbana; força os homens à dominação contra a 

subordinação do trabalho; conserva tradições e elabora um projeto para 

o futuro. É não só o lugar onde “se obtém o prazer”, mas também núcleo 

de tensões e de conflitos (Chauí, idem, p.145). 

 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), no mundo inteiro cerca de 

35% de assassinatos contra a mulher são praticados por parceiros íntimos. Os maiores 

casos de violência sexual ocorrem dentro do âmbito familiar. De um lado temos meninas, 

que ainda crianças são violentadas por seus pais, padrasto, irmão, tios, avô, ou até mesmo 

um amigo íntimo da família. Podemos então trazer alguns aspectos que corroboram para 

a permanência do abuso, entre crianças e mulheres.  

No caso de violência sexual contra a criança, a mesma conhece seu agressor, tem 

relação afetiva com ele, e por muitas vezes não acha que ele está fazendo nada de mais, 

pois pensa que a ama. Devido a isso, o ato violento se perdura por anos, trazendo baixa 

qualidade de vida como sequelas psicológicas, por conseguinte as físicas. Outro aspecto 

é que a criança que conta a mãe ou a algum responsável, é punida por estar inventando 

ou falando mentiras. Há 44 anos atrás, ocorreu em Salvador (BA) um caso20 sobre 

violência sexual dentro do âmbito familiar. A vítima, hoje uma técnica de enfermagem, 

contou que de 8 a 11 anos seu irmão a violentava sexualmente. Quando ela resolveu 

contar para mãe, a mesma não acreditou e ainda a castigou esquentando uma colher no 

fogo e colocando na boca de sua filha, dizendo que ela não deve ficar criando e contando 

mentiras. Não há credibilidade no que a criança relata e ainda é repreendia, isso 

contribuirá para a manutenção da violência.  

No que tange o caso de violência sexual intrafamiliar ocorrida com mulheres é 

que seus próprios companheiros são os agressores. Muitas mulheres que estão em um 

                                                           
20 Disponível em http://atarde.uol.com.br/bahia/salvador/noticias/1521418-abuso-sexual-maioria-dos-

casos-acontece-dentro-de-casa. 
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relacionamento, sendo casadas ou não, vivem essa realidade de abuso dentro do seu lar. 

Ser forçada a realizar alguma prática sexual que não apoia, ou até mesmo em horários 

que não está disposta, caracteriza um abuso sexual, pois o mesmo não foi consentido. Por 

ocorrer, dentro da sua própria casa, a mulher por conviver com essa prática há anos e por 

vezes não entender de fato o que é violência sexual e quais são os seus índices, não 

denuncia, pois acha que só se concretiza como estupro quando é realizado por alguém de 

fora.  

Podemos então concluir, que o ato do silêncio é o que mais corrobora para a 

manutenção da violência. Ainda que a sociedade esteja marcada pelas relações de gênero, 

para que haja o fim da violência deve também haver o fim dessas relações trazendo 

igualdade a todos. Por isso, enquanto essas relações não são descontruídas, é preciso 

então, criar alternativas criativas, eficazes e principalmente seguras de enfrentamento 

frente a violência, para que assim os agressores não fiquem impunes de seus crimes. 
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Capítulo 3 – Atendimento à Mulher Vítima de Violência Sexual no Hospital 

Municipal de Rio das Ostras (HMRO)  

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Vivem pros seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

Quando amadas, se perfumam 

Se banham com leite, se arrumam 

Suas melenas 

Quando fustigadas não choram 

Se ajoelham, pedem, imploram 

Mais duras penas 

Cadenas 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Sofrem pros seus maridos, poder e força de Atenas 

Quandos eles embarcam, soldados 

Elas tecem longos bordados 

Mil quarentenas 

E quando eles voltam sedentos 

Querem arrancar violentos 

Carícias plenas 

Obscenas 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Despem-se pros maridos, bravos guerreiros de Atenas 

Quando eles se entopem de vinho 

Costumam buscar o carinho 

De outras falenas 

Mas no fim da noite, aos pedaços 

Quase sempre voltam pros braços 

De suas pequenas 

Helenas 
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Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Geram pros seus maridos os novos filhos de Atenas 

Elas não têm gosto ou vontade 

Nem defeito nem qualidade 

Têm medo apenas 

Não têm sonhos, só têm presságios 

O seu homem, mares, naufrágios 

Lindas sirenas 

Morenas 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Temem por seus maridos, heróis e amantes de Atenas 

As jovens viúvas marcadas 

E as gestantes abandonadas 

Não fazem cenas 

Vestem-se de negro, se encolhem 

Se conformam e se recolhem 

Às suas novenas 

Serenas 

 

Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas 

Secam por seus maridos, orgulho e raça de Atenas 

 

(Letra da Música “Mulheres de Atenas de Chico Buarque de Holanda) 
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3.1 HMRO no atendimento à mulher vítima de violência sexual  

 

O Hospital Municipal de Rio das Ostras (HMRO) é a porta de entrada para o 

atendimento de violência sexual. Neste item estava programado trazermos os números de 

incidência de violência sexual, que foram denunciadas, ocorridas no município nos 

útltimos 3 anos, de 2013 a 2015. Porém, o esforço feito para conseguir esses números não 

teve êxito. Os números dos casos de violência sexual são passados e armazenados no setor 

de epidemologia no Centro de Saúde de Rio das Ostras, não tendo sido os dados liberados 

democraticamente para os cidadãos de Rio das Ostras. Foi realizada algumas tentativas 

para conseguir o material e procurei o auxílio da assistente social Luciana Vidal para 

conseguirmos os dados. Porém, foi informado que o Centro de Saúde não poderia liberar 

os dados, pois antes quando liberavam os resultados eram manipulados  pelos requerentes. 

Com isso, o levantamento dos dados poderão ser feitos em outra oportunidade. Podemos 

ressaltar, que ter acesso às informações públicas é um direito constitucional 

regulamentado pela lei 12.527/2011, que determina que órgãos e entidades públicas 

disponibilizem informações e serviços para a consulta do cidadão. 

Com o desenvolvimento do polo de petróleo em Macaé (MA) e o crescimento 

da construção civil em Rio das Ostras (RO), o município de RO teve um disparado 

crescimento populacional. Cidadãos te todas as partes do Brasil e também estrangeiros, 

fincaram moradias no município a fim de buscarem novas fontes de renda e por 

conseguinte maior qualidade de vida. 

O gráfico abaixo realizado pelo IBGE (apud Prefeitura de Rio das Ostras), que 

representa os dados populacionais desde 1996 até 2015 aponta um aumento considerável 

de cerca de 25% da população a partir de 2007. 

 

 
http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html 
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Com o fluxo migratório de mão de obra para os trabalhos emergentes de ambos 

municípios, um contitativo considerável de homens, oriundos de estados longínquos e de 

outros países, deixaram suas famílias em prol de de uma fonte de renda ou o até mesmo 

aumento da mesma. Porém, com essas imigrações houve também o aumento da violência 

sexual em Rio das Ostras.  

Outro fator determinante para o crescimento de violência sexual no município é 

que Rio das Ostras deixou de ser uma cidade do interior do Rio de Janeiro apenas para 

veraneio, e sim para constituir residência.  

O Movimento Chega de Estupro foi criado em 2013 por professores da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) polo Rio das Ostras, do curso de Serviço Social. 

Observaram o crescimento da violência sexual no município, devido a expansão 

populacional da cidade, e criaram alternativas de enfrentamento para a conscientização 

da violência, tanto por parte do agressor como pela vítima. A professora Katia Marro21 

uma das criadores do Movimento, em uma aula relatou como foi concluído que o projeto 

de suma importância para o município e como estava de fato dando resultado. Ela disse 

que em uma primeira reunião a sala estava lotada e que esse seria o agente propulsor para 

o desenvolvimento do projeto. Com 2 anos de existência o projeto conta com um site22, 

nele encontramos a cartilha de orientação às vítimas, a carta Chega de Estupro, o 

calendário das reuniões e atividades, o contato, as legislações, links importantes e textos, 

artigos e cartilhas sobre violência de gênero. Também no site e na página do facebook23 

temos postagens a cerca da conscientização da agressão e da violência sexual.  

Para concluir, o Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras24 (2013): 

 

(...) é constituído pela comunidade acadêmica da UFF-PURO e pela 

população riostrense. Objetiva chamar atenção sobre uma realidade que 

vem afetando a vida e o bem-estar da comunidade local: o aumento 

silencioso de estupros praticados contra mulheres em nosso município. 

O Movimento recusa com veemência esse silêncio e vem a público 

propor o debate sobre as formas de enfrentamento dessa violência e 

exigir providências das autoridades públicas municipais (Movimento 

Chega de Estupros Rio das Ostras, idem). 

                                                           
21 Além de ser uma das fundadoras do Movimento Chega de Estupro é vice coordenadora do curso 

Serviço Social da Uff Rio das Ostras. 
22 Disponível em https://chegadeestuprosro.wordpress.com/ 
23 Disponível em https://www.facebook.com/chegadedeestupros/?fref=ts 
24 Disponível em https://chegadeestuprosro.wordpress.com/ 

https://chegadeestuprosro.wordpress.com/
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3.2  A intervenção do Assistente Social 

Para concluirmos este trabalho monográfico faz-se necessário debatermos sobre 

como compreendemos o modo que deve ser a intervenção do assistente social e como 

podemos aplicá-la no âmbito da saúde. Podemos então primeiramente dizer que a 

intervenção, mesmo que mediada por vários fatores internos e externos dos espaços 

sócio-ocupacionais e também de dar resposta imediatizadas, deve ser qualificada 

resgatando o significado sócio-histórico da profissão, os fundamentos históricos, 

ontológicos do ser social, éticos e teórico-metodológicos se baseando sempre no projeto 

ético-político do Serviço Social. 

Alguns autores da área do Serviço Social nos ajudam com suas autorias a 

pensarmos e discutirmos de forma qualificada sobre o projeto profissional . Nos 

direcionam a entender que é necessário uma análise crítica das relações capital-trabalho, 

Estado-sociedade para compreendermos como essa realidade traz impactos a realidade 

socialmente construída e como o capital corrobora para manutenção da Questão Social. 

Por meio da análise das condições e relações de trabalho, trazem então as competências 

e atribuições do assistente social nesse meio social capitalista que  motiva o caráter 

contraditório da profissão tendo que, ao mesmo tempo, dar resposta ao capital e ao 

trabalho. 

Carmelita Yazbek (2009) em seu texto sobre O significado sócio-histórico da 

profissão, a luz de Iamamoto e Carvalho (1995) traz a ideia da reprodução da totalidade 

das relações sociais que por ser condraditório irá originar um movimento da reprodução 

da sociedade de classes assim como criando e recriando conflitos advindos dessa relação 

e as possibilidades de superação. Apreende então o Serviço Social como uma instituição 

inserida dentro de uma totalidade social que o considera a partir de dois ângulos que 

trazem contradições sobre a verdadeira intenção do profissional, o trabalho que realiza 

e os resultados que produz: 

- Como realidade vivida e representada na e pela consciência de seus 

agentes profissionais e que se expressa pelo discurso teórico e 

ideológico sobre o exercício profissional; - Como atividade socialmente 

determinada pelas circunstâncias socias objetivas que imprimem certa 

direção social ao exercício profissional, que independem de sua vontade 

e/ou da consciência de seus agentes individuais. (Yazbek, idem p. 127-

128). 
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A autora afirma que há duas dimensões do trabalho do assistente social sendo 

elas subjetivas e objetivas, onde o caráter do exercício profissional será pautado nas 

relações contraditórias das classes sociais, e que seu trabalho está inserido nas respostas 

que deve dar à classe trabalhadora e a burguesia. A dimensão subjetiva fala sobre a 

consciência que o profissional tem sobre seu trabalho que irá direcionar o seu fazer 

profissional. A dimensão objetiva, sobre como a construção da história das relações 

sociais (contexto sócio-histórico) e as diversas conjunturas irão impactar  no exercício 

profissional. 

Outro autor que contribui para a discussão do exercício profissional é Maria 

Lúcia Barroco (2009). Em seu texto Fundamentos Éticos do Serviço Social, a autora traz 

a prática do trabalho como caráter ontológico do ser social.  É por meio do trabalho que 

um ser social livre e universal será autoconstruído, ampliando sua natureza humana a 

partir da consciência. Com isso, será capaz de criar alternativas para o desenvolvimento 

de uma consciência social e também para uma atuação qualificada. Aplicando ao trabalho 

do assistente social, concluímos que, é por meio da práxis do trabalho que o profissional 

fará uma apreensão da realidade social no qual está inserido criando alternativas de 

enfrentamento para Questão Social. Vale ressaltar, que só conseguiremos o novo se 

apreendermos o caráter teórico-metodológio, ético-político e técnico-operativo da 

profissão. 

De acordo com Barroco (idem) a ética profissional: 

(...) se objetiva como ação moral, através da prática profissional, como 

normatização de deveres e valores, através do código de Ética 

Profissional, como teorização ética, através das filosofias e teorias que 

fundamentam sua intervenção e reflexão e como ação ético-política. 

Cabe destacar que essas não são formas puras e/ou absolutas e que sua 

realização depende de uma série de determinações, não se constituindo 

na mera reprodução da intenção dos seus sujeitos (Barroco, ibidem, 

p.175). 

 

A respeito da moral profissional Barroco (2009) diz: 

 

(...) diz respeito à relação entre a ação profissional do indivíduo singular 

(derivada de determinado comportamento prático objetivador de 

decisões, escolhas, juízos e ações de valor moral), os sujeitos nela 

envolvidos (usuários,colegas,etc.) e o produto concreto da intervenção 

profissional (avaliando em função de suas consequências éticas, da 

responsabilidade profissional, tendo por parâmetros valores e 
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referenciais dados pela categoria profissional, como o Código de ética, 

etc.) (Barroco, idem, p.175). 

 

Maria Marieta Koike (2009), também traz sua contribuição abordando sobre as 

exigências atuais da  formação profissional. Em seu texto Formação profissional em 

Serviço Social: exigências atuais, a autora traz o desafio para o assistente social, o qual 

sempre deve se manter atualizado, analisando criticamente a realidade, não deixando que 

com o passar do tempo o profissional se torne conservador em suas intervenções, não 

importando seu campo de atuação. 

Koike (idem), também discuti sobre a importância do processo de formação 

profissional, e como este impacta numa intervenção qualificada, sempre pautada no 

Projeto Ético Político da profissão. Aborda sobre a mercantilização do ensino superior e 

como este é criado para atender às necessidade do capital e não em suma do ensino de 

qualidade.  

O termo universidade subtraída  foi usado pela autora para salientar como a 

universidade virou uma mercadoria e uma “facilidade” para quem quiser ter um diploma. 

Essa facilidade pode ser exemplificada por meio do ensino à distância que para o olhar 

do capital é para abranger à todos que não tem condições em estar em uma universidade 

diariamente. Esse é um processo muito discutido na categoria, pois há vários 

determinantes que permeiam essa relação. Uma delas é a que citamos acima sobre a 

mercatilização do ensino, onde o Estado deve se responsabilizar criando um processo 

educacional que abranja à todos, sem que haja uma relação de troca, ou seja, “você terá 

acesso ao ensino se pagar por ela”. Outro determinante é que o Estado tenta imprimir um 

mentalidade na sociedade que o importante é ter o diploma. Não importa se o ensino é de 

qualidade ou não, o importante é ter o papel de aprovação no final. Dessa forma, podemos 

afirmar que é difícil para universidade formar profissionais críticos capazes de fazer uma 

intervenção de qualidade. Portanto, para que haja um processo democrático na educação 

devemos romper com as barreiras da sua mercantilização e também com a mentalidadedo 

ensino imediatizado. 

 

 

A massificação e a perda de qualidade da formação universitária 

estimulam o reforço de mecanismos ideológicos que facilita a 
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submissão dos profissionais às “normas do mercado”, redundando em 

um processo de despolitização da categoria, favorecido pelo isolamento 

vivenciando no ensino a distância e na falta de experiências estudantis 

coletivas na vida universitária. O estímulo a distância é um recurso para 

a ampliação da lucratividade das empresas educacionais – este sim o 

seu objetivo maior – a que se subordina a qualidade do ensino e da 

formação universitária. É isto que permite vislumbrar, como faces de 

um mesmo processo, a precarização do ensino e do trabalho 

profissional. Essa tendência é compatível com premissa de que o 

“mercado” – leia-se o capital – é portador da racionalidade sociopolítica 

e o agente principal do bem – estar da república. Importa salientar que 

aqui não se trata simplesmente de uma recusa ingênua do ensino a 

distância, o que atesta a iniciativa deste curso. O problema está no 

contexto de privatização do ensino superior em que ocorre o ensino 

graduado e sua incidência em um curso universitário de caráter teórico-

prático que exige estágio supervisionado e que tem uma relação direta 

com a vida cotidiana dos sujeitos com que se trabalha (CFESS, 2009, 

p.42-43). 

 

Antes de tratarmos sobre as competências profissionais que influenciam a 

intervenção do assistente social no Hospital Municipal de Rio das Ostras, vamos trazer 

as contribuições de Yolanda Guerra (2009) para discutirmos sobre o caráter investigativo 

do assistente social. Guerra (idem), em seu texto A dimensão investigativa no exercício 

profissional, trata, entre outros, sobre a natureza interventiva, significado do 

conhecimento, e a pesquisa da realidade: conhecer e intervir, para a prática do assistente 

social.  

Em premissa, a autora cita o significado que o trabalho profissional tem na 

produção e reprodução das relações sociais. Remete que essas relações só podem ser 

compreendidas na interação das necessidades de classe sociais, o qual é pautado na sua 

intervenção e demanda em interesses antagônicos.   

Assim é que, no cumprimento das atibuições e competências 

socioprofissionais, há que se realizar permanentemente a pesquisa das 

condições e relações sob as quais o exercício profissional se realiza, dos 

objetos de intervenção, das condições e relações de vida, trabaho e 

resistência dos sujeitos sociais que recebem os serviços. Faz-se 

necessário não apenas coordenar e executar políticas sociais, projetos e 

programas, mas também avaliá-los, coordenar e executar pesquisas, 

realizar vistorias, perícias e laudos, emitir parecer técnico, formar 

assitentes sociais. Aqui se reconhece e se enfatiza a natureza 

investigativa  das competências profissionais. Mais do que uma postura, 

o caráter investigativo é constitutivo de grande parte das 

competências/atribuições profissionais (Guerra, ibidem, p. 703). 
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A atuação do assistente social é sobre a realidade, e para intervirmos em uma 

realidade precisamos apreendê-la para que possamos conhecê-la. Na aula de estágio 

supervisionado IV discutimos sobre como realizar uma intervenção profissional de 

qualidade no campo profissional. Com isso, colocamos alguns pontos que em nossa 

experiência de estágio fazem toda a diferença para que de fato haja uma intervenção. 

Dentre elas destacamos: 1. conhecer a rede a qual está inserido – precisamos conhecer o 

que a rede oferece aos usuários para que possamos intervir para o usuário possa usufruir 

de seus direitos; 2.  Conhecer seu campo de atuação – importante explorarmos o campo 

a qual estamos inseridos, entender o que ele oferece e quais profissionais ali trabalham, 

para que haja também um trabalho interventivo interdisicplinar; 3. Conhecer e dominar 

as polítcas públicas existentes em nosso país – conhecê-las é inerente para o resguardo de 

direito dos usuários; 4. Saber como falar – historicamente a profissão está associada à 

caridade, é importante saber que a intervenção não deve ser baseda em afetividade, mas 

sim em fundamentos teóricos e práticos. O saber falar é importante pois será a forma 

como os usuários irão nos ouvir. Não podemos ser objetos de violência instituicional, 

devemos falar com clareza, sem rispidez e sem fazer julgo pela situação apresentada pelo 

usuário.  

Chegamos a parte de debatermos sobre a intervenção profissional do assistente 

social no Hospital Municipal de Rio das Ostras (HMRO). Tive a oportunidade de estagiar 

nesse campo e poder juntamente com a supervisora de campo aprender sobre como deve 

ser a atitude interventiva do assitente social nesse campo sócio-ocupacional.  

No HMRO o assitente social é plantonista, ou seja, cada dia há um profissional 

diferente, intervindo também de maneira diferente. O fato de ter diversos profissionais 

que atuam num mesmo espaço, mas em dias diferentes, às vezes pode se tornar turbulento. 

É necessário que os profissionais estejam em consonância com o projeto ético político da 

profissão. Afastar-se desse projeto é comprometer todo um trabalho profissional no 

caráter de organização e principalmente interventivo.  

Há diversos fatores que podem prejudicar o trabalho de uma equipe. Podemos 

destacar alguns que já abordamos acima: falta de comprometimento com o projeto ético 

político do Serviço Social, conservadorismo pelo afastamento da teoria social crítica de 

Marx, falta do conhecimento da rede e das políticas, dentre outros.  
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Com a experiência de estágio, podemos ressaltar a questão do conhecimento da 

rede. É necessário que cada assistente social faça esse movimento para que haja uma 

intervenção qualitativa. A falta desse conhecimento compromete o trabalho do 

profissional que estará de plantão no dia seguinte. Há momentos que mesmo tendo o 

conhecimento do que a rede se compromete a oferecer, não há de fato a validação do 

direito. Por exemplo, o HMRO é a porta de entrada para mulheres vítimas de violência 

sexual no município. Lá é feito o primeiro atendimento e os encaminhamentos para o 

Centro de Saúde, para que a vítima tenha acesso aos medicamentos que deverão ser 

utilizados durante 4 semanas, para o Instituto Médico Legal (IML) para fazer o exame de 

corpo de delito e por fim à delegacia para que a vítima formalize a denúncia. A maioria 

das usuárias são de outras cidades e não há parentes no município que possam auxiliá-las 

na locomação para os devidos atendimentos, que são oferecidos pela rede. O profissional 

que tem o conhecimento da rede, entende que o município deve oferecer o transporte da 

prefeitura para fazer essa locomoção. Entretanto, na maioria das vezes o direito ao veículo 

é violado, por falta de veículo, de combustível, ou seja, dentre muitas outras “desculpas” 

que o município pode dar para não oferecer o serviço. Conhecimento da rede o 

profissional tem, mas a intervenção deve ser para além, pois com a rede não poderá 

contar. O assistente social não pode simplesmente dizer que tem o serviço sem que haja 

uma averiguação. Não havendo a investigação, o profissional pode cair na falha de pedir 

que a usuária volte no dia seguinte, pois “haverá” o veículo, que de fato não tem, 

comprometendo o trabalho do colega do dia seguinte. No dia seguinte, o profissional terá 

que lidar com essa situação , tendo que criar duas alternativas, uma de explicar à usuária 

que o profissional se equivocou e que não há existência desse veículo, o outro, é de buscar 

meios de conseguir esse transporte. 

A vivência de estágio nos permite listar algumas questões de como deve ser a 

intervenção do assistente social frente a uma situação de violência sexual contra mulher 

no HMRO. São elas: acolhimento, orientação acerca do resgitro de ocorrência, busca de 

apoio a rede institucional (programa DST da saúde, casa da mulher, centro de reabilitação, 

caso haja a necessidade de tratamento psicológico, buscar na rede municipal políticas que 

atendem a necessidade da mulher, e o trabalho junto a equipe interdisciplinar (Médico, 

Enfermagem, Psicologia, Serviço Social). 

No município do Rio de Janeiro há uma secretaria destinada à políticas para 

mulheres. O município de Rio das Ostras também precisa fazer esse movimento de 
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investir na saúde da mulher, que tem sido o alvo de tanta violência. Os serviços que são 

oferecidos pela rede municipal precisam se encarregar de ter um olhar mais crítico a 

situação da mulher, criando políticas públicas, que realmente funcionem, voltadas para 

as mulheres. Há necessidade de termos políticas mais eficazes. Se as políticas que são 

preconizadas na Constituição Federal de 88, na Lei Maria da Penha, tais como: escola, 

trabalho, habitação, segurança, entre outros, funcionassem teríamos uma sociedade 

diferente e políticas que realmente atende as demandas. Por exemplo: leis que funcionem 

(o advento da Lei Maria da Penha foi um grande avanço para a política da mulher, mas 

se o que está prometido ali não se concretizar, a lei em si de nada vale), programas que 

funcionem e que realmente possam atender todas as demandas e não somente as 

superficiais, dentre outros. 

É necessário olharmos mais criticamente para políticas que reafirmam a saúde 

da mulher e que possam atendê-las em tudo. Romper com o processo histórico de deixar 

a mulher sempre em segundo plano, para que de fato tenhamos políticas públicas que 

venham garantir os direitos que uma vez foram abordados na Constituição Federal 

Brasileira. É indispensável que as leis, uma vez instituídas, sejam cumpridas e deem o 

alicerce para políticas públicas para mulher de qualidade. 
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Considerações Finais:  

 

Podemos concluir com esse trabalho que violência é uma perversidade histórica 

que no início era praticada com ato de sobrevivência, como por exemplo caçar animais 

para se alimentarem. Porém, com o passar do tempo, observamos que o ato violento foi 

se desenvolvendo para saciar uma vontade pessoal para além da subsistência. Ou seja, a 

manutenção da violência se dá por meio das construções moralistas que foram 

socialmente construídas, como o ato de guerra por exemplo. Com isso, as relações 

sociais são permeadas pela violência quando em uma sociedade capitalista não é 

praticada a olhar a necessidade do próximo. A riqueza e o poder são focalizados nas 

mãos de poucos, gerando desigualdade e, por conseguinte mais violência. 

Ao longo do tempo a violência foi tomando proporções mais diversas e 

direcionadas, como por exemplo a violência de gênero. Em uma sociedade onde as 

construções dos papéis de gênero determinam quem é quem, homem é o alfa e a mulher 

a submissa, há nesse processo o movimento de naturalização, gerando cada vez mais a 

manutenção da violência.  

As construções históricas das relações de gênero distribuíram papéis para a 

“harmonia” da sociedade. A mulher fica responsável pela manutenção do lar, atividades 

reprodutivas, pois ela foi caracterizada como um ser amável e de equilíbrio. O homem é 

o cabeça, ou seja, o que ele disser é lei e se a mulher discordar será punida por isso. 

Essas atribuições geram desigualdade e a desigualdade à violência.  

Com o crescimento do feminismo as mulheres começaram a criar seu papel na 

sociedade. Deixaram de ser coadjuvantes e viraram protagonista da sua própria história 

conquistando seus espaços. Porém, essa luta por um lugar justo e igualitário na sociedade 

é marcado pelo processo histórico que desde o princípio determinou os papéis, sendo 

cada vez mais árduo criar novas perspectivas de espaços a serem ocupados na sociedade. 

A luta feminista é de suma importância para que as mulheres venham desempenhar um 

papel igualitário na sociedade. Através da luta, cada vez mais mulheres, se reconhecerão 

como integrante útil e de valor para a manutenção da vida em sociedade, não se 

permitindo em viver em relações de desigualdades e violência. Adquirir essa consciência 

é intrínseco para os avanços das lutas feministas. 

Junto as construções de papéis na relação de gênero temos o agravo da violência 

de gênero. Nesse trabalho escolhemos focalizar em uma delas que é a violência sexual 

que tem trazido grandes riscos à saúde física e psicológica da mulher. Ao longo do 
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trabalho discutimos que o agressor não escolhe vítima para o estupro. Sendo assim, 

qualquer mulher pode ser vítima de violência sexual. A história da sociedade não 

escolheu qual mulher desempenharia tal papel, ou seja, todas as mulheres estão fadadas 

a sofrerem esse tipo de violência.  

No processo de violência sexual há o processo de culpabilização da vítima. Se a 

mulher foi violentada é porque ela pediu, pois, sua vestimenta não está adequada, seu 

comportamento não é de moça de família, está frequentando lugares que não são 

adequados, ou seja, podemos falar inúmeros itens que culpam a mulher pelo ocorrido, 

mas nenhuma mulher deve ser estuprada pela vida que escolher viver. A conscientização 

desse processo deve ser feita por toda sociedade, pois a mulher não tem o direito de ser 

abusada pela falta de consciência da sociedade.  

Os riscos à saúde física e psicológica da mulher foi o que escolhemos tratar nessa 

monografia. Não podemos apenas discutir o ato do estupro, devemos também 

compreender como isso afeta a qualidade de vida da vítima. A mulher que sofre abuso 

sexual pode ter consequências físicas, psicológicas e até fatais. Fora os hematomas, e 

algumas que necessitam de intervenção cirúrgica, também podem contrair doenças 

sexualmente transmissíveis, podendo ser contaminadas com o vírus HIV que não tem 

cura apenas o tratamento, mas tendo sempre em mente que terá que se tratar para o resto 

da vida para tentar ter uma vida mais saudável possível. A estrutura psicológica também 

é abalada trazendo diversos transtornos de convivência afetiva, e pessoal. Em outros 

casos o resultado é fatal, sem dar a possibilidade de tratamento à vítima. 

Para que haja o enfrentamento da violência como um todo é necessário a 

conscientização da mulher em romper com o silêncio. Esse processo é difícil e doloroso 

porque está permeado por relações afetivas e lembranças dolorosas. Grande parte da 

violência de gênero é praticada pelo próprio companheiro. Romper com essa relação 

complicado, pois muitas mulheres dependem de seu cônjuge para subsistirem, e por isso 

tem uma relação afetiva forte que a impede de romper com essa realidade. A 

culpabilização da mulher também é um fator que impede a denúncia. Ir na delegacia e 

denunciar é falar para todos, polícia, sociedade e principalmente a família que sofreu 

violência. O papel da mulher sempre foi de trazer harmonia para o lar e quando ela faz 

a denúncia está acabando com essa harmonia e “desestruturando uma família”, a fazendo 

ser culpada por transgredir as normas do lar. 

Mesmo não sendo possível o relato de dados acerca da incidência do estupro no 

município de Rio das Ostras por questões burocráticas, concluímos aqui a importância 
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que o assistente social tem possibilitando a reflexão do agressor e da vítima. Relatamos 

aqui o papel do Serviço Social no HMRO e como através da projeção do trabalho criando 

alternativas de enfrentamento, podemos contribuir para o avanço da consciência no 

assunto de violência de gênero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

BIBLIOGRAFIA:  

 

A MASSAI BRANCA. Alemanha: Hermine Huntgeburth, 2005. son. color. Legendado. 

ARAÚJO, Maria de F. Violência e abuso sexual na família. Estudos de Psicologia. V 

7. N 2. Maringá, jul-dez, 2002. 

ASH, Lucy. 70 anos após fim da guerra, estupro coletivo de alemãs ainda é episódio 

pouco conhecido. 2015. Disponível em: 

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/05/150508_estupro_berlim_segunda_gue

rra_fn. Acesso em: 12/01/2016 

ASSIS, Simone Gonçalves; AVANCI, Joviana Quintes. É possível prevenir violência? 

Refletindo sobre risco, proteção, prevenção e promoção da saúde. Rio De Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2009. 

BARROCO, Maria Lúcia Silva. Fundamentos éticos do Serviço Social. In: CFESS E 

ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

BUARQUE, Chico. Mulheres de Atenas. 1976. Disponível em: 

https://www.letras.mus.br/chico-buarque/45150/. Acesso em: 12/03/2016 

BRITO, Joane C. A. “Homens autores de violência doméstica e sua inserção nos 

grupos reflexivos de gênero: Grupo Igualdade – um estudo de caso”. Trabalho de 

Conclusão de Curso, ESS/UFF, Niterói, 2002. 

BRUSCHINI, Cristina. Teoria crítica da família. In: Infância Violência Doméstica: 

fronteiras do conhecimento. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 

CARDOSO, Bia. Mulheres e a Violência Sexual nas Guerras. 2011. Disponível em: 

http://srtabia.com/2011/08/mulheres-violencia-sexual-guerras/ . Acesso em: 25/02/2016 

Carta de Reivindicações. 2013. Disponível em: 

https://chegadeestuprosro.wordpress.com/18-2/. Acesso em: 12/03/2016 

CELMER, Elisa Girotti. Violências contra a mulher baseada no gênero, ou a tentativa 

de nomear o inominável . Porto Alegre: EdiPUC, 2010. Disponível em: 

http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/violencia.pdf. Acesso em: 25/02/2016 



58 
 

CHAUÍ, Marilena. Participando do debate sobre mulher e violência. In: Perspectivas 

Antropológicas da Mulher (p.25-62). Rio de Janeiro: Zahar, 1985. 

Conceito de violência. Online: Michaellis, Sem indicação de ano. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/. Acesso em: 04/01/2016 

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Formas de Violência. Sem ano de publicação. 

Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/lei-maria-da-penha/formas-de-

violencia. Acesso em: 13/01/2016 

Estupros de guerra. 2015. Disponível em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupros_de_guerra. Acesso em: 23/02/2016 

 

FERRARI, Ilka Franco. Agressividade e violência. 2006. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/pc/v18n2/a05v18n2.pdf. Acesso em: 10/01/2016 

 

Formas de manifestar a violência. 2015. Disponível em: 

http://www.portaleducacao.com.br/direito/artigos/62337/formas-de-manifestar-a-

violencia. Acesso em: 17/01/2016 

 

GONÇALVES, F.C.; SCHENKER, Miriam. Violência, Família e sociedade. Rio de 

Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 

HOFMANN, Sara. Pesquisa sobre violência sexual na Segunda Guerra só está no 

começo. 2015. Disponível em: http://www.dw.com/pt/pesquisa-sobre-

viol%C3%AAncia-sexual-na-segunda-guerra-s%C3%B3-est%C3%A1-no-

come%C3%A7o/a-18289839 . Acesso em: 23/02/2016 

GARRAIO, Júlia. Hordas de violadores. A instrumentalização da violência sexual em 

discursos anticomunistas alemães da Guerra Fria.2012. Disponível em: 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CC

8QFjADahUKEwjop4Xr8IjJAhWGj5AKHdVIC94&url=https%3A%2F%2Frccs.revues

.org%2F4811%3Flang%3Dpt&usg=AFQjCNG7ts5jgmPOjr-

3ER4URrkHn05oxg&sig2=6ertUNa2cIQuXM2mcCbMsg . Acesso em: 23/02/2016 

___________________. “Gênero, patriarcado e violência” São Paul: Editora Fundação 

Perseu Abramo, 2004 (Coleção Brasil Urgente). 



59 
 

GUERRA, Yolanda. A dimensão investigativa no exercício profissional. In: CFESS E 

ABEPSS (Brasil). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

 

IAMAMOTO, Marilda Villela. Os espaços sócio-ocupacionais do assistente social. In: 

CFESS E ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

JÚNIOR, Edison Miguel da Silva. Direito penal de gênero. 2006. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/9144/direito-penal-de-genero. Acesso em: 07/03/2016 

 

KOIKE, Maria Marieta. Formação profissional em Serviço Social: exigências atuais. In: 

CFESS E ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

LEVINE, Peter A. O despertar do tigre curando o trauma. São Paulo: Editora 

Summus, 1999. 

LEVISKY, David Léo. A violência na sociedade contemporânea. Porto Alegre: 

EdiPUC, 2010. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/violencia.pdf. Acesso em: 

25/02/2016. 

LOURO, Guacira L. “Nas redes do conceito de gênero”. In: LOPES, M.J.M., 

MEYER,D.E. & WALDOW, VR (org). Gênero e Saúde. Rio Grande do Sul, Editora 

Artes Médicas, 1996. 

MARTINS, Aline de Carvalho; MELO, Fernanda dos Reis. Gênero: dimensão 

fundamental da saúde humana. In: Serviço Social, saúde e questões contemporâneas: 

reflexões críticas sobre a prática profissional. Campinas: Papel Social, 2013. 

MATTAR, R. et al. Assistência multiprofissional à vítima de violência sexual: a 

experiência da Universidade Federal de São Paulo. Cadernos de Saúde Pública, Rio 

de Janeiro, v. 23, n. 2, p. 459-464, fev. 2007. 

MATOS, Kamila C. “Violência, gênero e etnia: uma reflexão acerca das mulheres 

negras vítimas de violência doméstica”. Trabalho de Conclusão de Curso, ESS/UFF, 

Niterói, 2004. 

MINAYO, Maria Cecília de Souza. Conceitos, teorias e tipologias de violência: a 

violência faz mal à saúde individual e coletiva. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2009. 



60 
 

 

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Violência intrafamiliar: orientações para a prática em 

serviço. Brasília DF: Ministério da Saúde, 2002. 

 

NASCIMENTO, Gisele C. L. “Violência contra mulher: reflexão sobre a resistência 

feminina”. Trabalho de Conclusão de Curso, ESS/UFF, Niterói, 2004. 

 

NETTO, José Paulo. Marxismo e família - Notas para uma discussão. In:Infância 

Violência Doméstica: fronteiras do conhecimento. São Paulo: Cortez Editora, 1997. 

ODALIA, Nilo. O que é violência? Coleção Primeiros Passos. V. 85 Ed. Brasiliense: 

São áulo, 1983. 

 

OMS – ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial sobre 

violência e saúde. Genebra, 2002. 

 

PAULA, Luciana Gonçalves Pereira de. A dimensão investigativa do exercício 

profissional do assistente social na saúde. In: Serviço Social, saúde e questões 

contemporâneas: reflexões críticas sobre a prática profissional. Campinas: Papel 

Social, 2013. 

 

PEREIRA, Rosane Diniz. Violência contra mulher - refletir para mudar: uma 

análise acerca da importância da inserção de homens autores de violência em 

grupos reflexivos de gênero. Niterói: Sem Editora, 2005. 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS Código Penal Basileiro. 1940. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm. Acesso em: 

17/03/2016 

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS Constituição Federativa do Barsil de 1988. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 

17/03/2016 

 



61 
 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA CASA CIVIL SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS 

JURÍDICOS Lei Maria da Penha. 2006. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340.htm. Acesso em: 

19/02/2016 

 

R. Mattar, A.R. Abrahão, J. Andalaft-Neto, O.R. Colás, I. Schoroeder, S.J.R. Machado. 

Assistência multiprofissional à vítima de violência sexual: a experiência da 

Universidade Federal de São Paulo. Caderno Saúde Pública, 23 (2007), pp. 459–464 

doi.org/10.1590/S0102-311X2007000200023 

 

RAMOS, Adriana. Instrumentos e Técnicas de trabalho do assistente social: notas para 

uma reflexão crítica. In: Serviço Social, saúde e questões contemporâneas: reflexões 

críticas sobre a prática profissional. Campinas: Papel Social. 

 

RAMOS, Mariana de Oliveira. Do privado para o público: A violência contra 

mulheres torna-se alvo de intervenções. Niterói: Sem Editora, 2008. 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. Companhia das Letras, 1995. p. 120. 

 

ROCHA, Z. Paixão, violência e solidão: o drama de Abelardo e Heloísa no contexto 

cultural do século XII. Recife: UFPE, 1996. p. 10. 

 

SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Contribuições feministas para o estudo da 

violência de gênero. Cadernos Pagu (16), 2001. Disponível em: Contribuições 

feministas para o estudo da violência de gênero. Acesso em: 09/02/2016 

 

SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES / PRESIDÊNCIA DA 

REPÚBLICA Política Nacional de Enfrentamento à Violência Contra as 

Mulheres. 2011. Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional. Acesso 

em: 14/03/2016 

 

SCOTT, Jean. Gênero: Uma categoria útil para análise histórica. In Revista 

Educação e Realidade, Porto Alegre, 16 (2), 1990. 

 



62 
 

SILVA JUNIOR, A.G. Modelos tecnoassistenciais em saúde: o debate no campo da 

saúde coletiva. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2006. 

 

SILVA, Letícia Batista; MENDES, Alessandra Gomes. Serviço Social, saúde e a 

interdisciplinaridade: algumas questões para o debate. In: Serviço Social, saúde e 

questões contemporâneas: reflexões críticas sobre a prática profissional. Campinas: 

, 2013. 

 

SILVA, Manu. Abuso Sexual. Sem indicação de ano. Disponível em: 

http://www.vagalume.com.br/manu-silva/abuso-sexual.html. Acesso em: 07/03/2016 

 

SILVA, Marlise Vinagre. Violência Contra Mulher: Quem Mete a Colher. São 

Paulo: Cortez Editora, 1992. 

 

SORG, Letícia. Violência sexual na guerra: terror no Holocausto. 2011. Disponível 

em: http://colunas.revistaepoca.globo.com/mulher7por7/2011/07/16/violencia-sexual-

na-guerra-terror-no-holocausto/. Acesso em: 12/01/2016 

SOUZA, Sérgio Ricardo de apud DINIZ. Comentários à lei de combate à violência 

contra mulher. Curitiba: Editora Juruá, 2007. 

STANISLAV, Grof M. D. Sobrevivência Planetária e Evolução da Consciência; 

raízes psicológicas da violência humana e da ganância. Tradução de Álvaro Veiga 

Jardim. Disponível em www.aljardim.com.br/ WEBsite/ sobrevivência. Htm. Acesso em: 

06/01/2013 

TEIXEIRA, Joaquina Barata. O projeto ético-político do Serviço Social. In: CFESS E 

ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

 

VALENTE, Talita Ferreira. Políticas públicas para mulheres em situação de 

violência doméstica no município de Macaé: reflexões sobre a abordagem ao 

homem autor de violência doméstica na Secretaria Municipal de Políticas para as 

Mulheres. Rio Das Ostras: Sem Editora, 2010. 

 

http://www.aljardim.com.br/


63 
 

VIDAL, Dolores Lima da Costa. Gestão de equipes de serviço social na saúde: iniciando 

um debate. In: Serviço Social, saúde e questões contemporâneas: reflexões críticas 

sobre a prática profissional. Campinas: Papel Social, 2013.  

 

VILLELA, W. V., & LAGO, T. (fev. de 2007). Conquistas e desafios no atendimento 

das mulheres que sofreram violência sexual. Cadernos de Saúde Pública, 23(2), 471-

475. 

 

Violência e suas manifestações. Sem indicação de ano. Disponível em: 

http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/10557/10557_4.PDF. Acesso em: 17/02/2016 

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012 Atualização: Homicídio de 

mulheres no Brasil. 2012. Disponível em: 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf. 

Acesso em: 16/03/2016 

 

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2015: homicídio de mulheres no 

Brasil. 2015. Disponível em: 

http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf. 

Acesso em: 26/02/2016 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. Fundamentos históricos e teóricos-metodológicos do 

Serviço Social. In: CFESS E ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e 

Competências Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

 

YAZBEK, Maria Carmelita. O significado sócio histórico da profissão. In: CFESS E 

ABEPSS (Brasília). Serviço Social: Direitos Sociais e Competências 

Profissionais. Brasília: CFESS e ABEPSS, 2009. 

 

 

 

 

 

 



64 
 

ANEXO: 

 

CARTA CHEGA DE ESTUPROS 

Rio das Ostras, 20 de fevereiro de 2013.  

Ao Gabinete do Prefeito de Rio das Ostras Aos Vereadores de Rio das Ostras 

Aos Secretários de Governo de Rio das Ostras À Coordenação da Casa da Mulher de Rio 

das Ostras 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé 2ª Promotoria 

de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Macaé Promotoria de justiça da infância e da 

juventude de Macaé Secretário de Segurança Pública do Estado, Jose Beltrame Chefe da 

Policia Civil do Estado, Marta Rocha Secretario de Saúde do Estado, Sergio Cortês da 

Silveira Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, Zaqueu da Silva 

Teixeira Subsecretária de Políticas para Mulheres, Angela Fontes NUDEM – Núcleo 

Especial de Direito da Mulher e de Vítimas da Violência (Defensoria Pública do Estado 

do Rio de Janeiro) MP – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro Comissão Geral 

PMERJ - Col. Erir Ribeiro Comissão dos Direitos das Mulheres da ALERJ Promotoria 

Rio das Ostras Nós da Campanha CHEGA DE ESTUPROS EM RIO DAS OSTRAS nos 

dirigimos aos representantes do poder público municipal de Rio das Ostras e estadual 

para chamar atenção sobre uma realidade que vem afetando a vida e o bem-estar da 

comunidade local: o aumento silencioso de estupros praticados contra mulheres em nosso 

município. O silêncio “riostrense” sobre uma das formas mais brutais de violação dos 

direitos humanos da mulher dramatiza suas causas: subnotificações dos casos; 

constrangimentos impostos às vítimas pelo medo, pela vergonha, pela violência 

institucional, pela banalização da violência contra a mulher, pela naturalização da 

desigualdade nas relações de gênero, pela ausência de investigação e pela impunidade. 

Estudiosos do tema e a própria Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), da 

Presidência da República, reconhecem que os dados oficiais e as pesquisas não revelam 

a magnitude do problema. No caso de Rio das Ostras, o aumento da incidência de estupros 

de mulheres pode ser comprovado tanto por dados do Instituto de Segurança Pública do 

Rio de Janeiro1 quanto pelos relatos de mulheres vítimas de estupro (ou tentativas) em 

locais públicos e privados. Relatos que, por inúmeros motivos, ainda não integram as 

estatísticas oficiais, mas que a cada dia estão mais presentes e próximos da rede de 

relações de muitos moradores do município. O movimento CHEGA DE ESTUPROS EM 
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RIO DAS OSTRAS, recusa com veemência esse silêncio e vem a público propor o debate 

sobre as formas de enfrentamento dessa violência e exigir providências das autoridades 

públicas municipais. A Política Nacional de Enfrentamento à violência contra as 

Mulheres3 (PNEVM), reconhece que “a violência contra as mulheres só pode ser 

entendida no contexto das relações desiguais de gênero, como forma de reprodução do 

controle do corpo feminino e das mulheres numa sociedade sexista e 1 No mês de 

setembro de 2012 foram registrados 14 casos de estupros na 128ªDP, conforme 

Indicadores de Criminalidade levantados pelo Instituto de Segurança Pública do Rio de 

Janeiro. 2 Movimento organizado a partir da iniciativa do Programa de Extensão 

Universidade Itinerante, do Polo Universitário de Rio das Ostras, envolvendo a 

comunidade acadêmica e moradores de Rio das Ostras em defesa dos direitos humanos 

das mulheres e da cidadania, na perspectiva de combater as desigualdades nas relações 

de gênero, a violência contra as mulheres e a impunidade. 3 BRASIL. Secretaria de 

Políticas para as Mulheres. Presidência da República, 2011. Disponível em 

Http://www.sepm.gov.br/ patriarcal. As desigualdades de gênero têm, assim, na violência 

contra as mulheres, sua expressão máxima que, por sua vez, deve ser compreendida como 

uma violação dos direitos humanos das mulheres” (PNEVM, p.22). Tal Política deve ser 

tomada como referência pelas autoridades públicas municipais para o efetivo 

enfrentamento da violência contra as mulheres, assegurando a implementação de ações e 

serviços que traduzam seus princípios, diretrizes e objetivos, no âmbito “da prevenção e 

do combate à violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de 

direitos às mulheres em situação de violência, conforme normas e instrumentos 

internacionais de direitos humanos e legislação nacional”(PNEVM, p.9). Nesse sentido, 

“o conceito de enfrentamento, adotado pela Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, diz respeito à implementação de políticas amplas e 

articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra as mulheres em 

todas as suas expressões. O enfrentamento requer a ação conjunta dos diversos setores 

envolvidos com a questão (saúde, segurança pública, justiça, educação, assistência social, 

entre outros), no sentido de propor ações que: desconstruam as desigualdades e combatam 

as discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; interfiram nos padrões 

sexistas/machistas ainda presentes na sociedade brasileira; promovam o empoderamento 

das mulheres; e garantam um atendimento qualificado e humanizado àquelas em situação 

de violência. Portanto, a noção de enfrentamento não se restringe à questão do combate, 

mas compreende também as dimensões da prevenção, da assistência e da garantia de 
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direitos das mulheres” (PNEVM, p.26). Além da Política, o Pacto Nacional pelo 

Enfrentamento à Violência contra as Mulheres (SPM, 2011), a Norma Técnica de 

Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento às Mulheres – Deams 

(SPM, MJ, UNODC,2010)4 , a norma técnica de Prevenção e Tratamento dos agravos 

Resultantes da Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes (MS, 2005)5 , a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher 

– Convenção de Belém do Pará/ONU (1994) e a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) 

são referências fundamentais para a organização das ações de prevenção, assistência 

social, saúde, educação, segurança pública e justiça no âmbito municipal. Desse modo, 

as (os) cidadãs (aos), organizadas (os) em torno do Movimento CHEGA DE ESTUPROS 

EM RIO DAS OSTRAS, após reuniões, debates e intervenções de prevenção junto à 

população local, apresentam um conjunto de reivindicações aos representantes do poder 

público que, de acordo com a Política Nacional e a legislação vigentes, são de caráter 

prioritário para assegurar os direitos das mulheres. As recomendações de atitudes 

preventivas no âmbito individual não têm sido suficientes para erradicar o estupro contra 

mulheres em nosso município, e outras formas de violência nas relações de gênero. É 

chegada, tardiamente, a hora do poder público, através da estruturação de políticas e 

serviços e da articulação com os demais entes da Federação, de assumir suas 

responsabilidades no enfrentamento dessa realidade violadora de direitos. Nesse sentido, 

o MOVIMENTO CHEGA DE ESTUPROS EM RIO DAS OSTRAS, apresenta suas 

reivindicações e coloca-se à disposição para o debate e para o exercício do controle social 

constitucionalmente assegurado aos cidadãos brasileiros. 4 Secretaria de Políticas para as 

Mulheres/Presidência da República; Secretaria Nacional de Segurança Pública/Ministério 

da Justiça e UNODC - Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. 5 Brasil. 

Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas. Área Técnica de Saúde da Mulher, 2005. Foram realizadas 

duas reuniões no Polo de Rio das Ostras, em 29/01 e 22/02/2013 e quatro intervenções de 

prevenção e educação junto à população e turistas, no dia 09 de fevereiro e durante o 

feriado do carnaval em fevereiro de 2013. Foram elaborados um panfleto e uma cartilha 

sobre o tema. REIVINDICAÇÕES PRIORITÁRIAS 1) Aumento de policiamento 

(aumento e capacitação do efetivo policial para rondas, atendimento, notificação e 

investigação das situações de violência de gênero, contra as mulheres e estupros); 2) 

Ronda policial sistemática em todos os bairros do município; 3) Implantação de Delegacia 

Especializada de Atendimento às Mulheres – DEAM; 4) Capacitação dos profissionais 
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de segurança pública, de saúde e de assistência envolvidos diretamente no atendimento 

às vítimas de violência de gênero e de violência sexual, visando a qualificação do 

atendimento e a superação do círculo vicioso de reprodução da discriminação, do 

preconceito, da violência institucional e da naturalização das diferentes formas de 

violência de gênero e contras as mulheres; 5) Implantação de serviços de atendimento às 

vítimas de violência de gênero e sexual, funcionando em horários alternativos aos já 

existentes, assegurando o atendimento durante a noite, finais de semana e feriados; 6) 

Presença de policiais femininas com preparo para abordar a questão em todos os plantões; 

7) Assegurar de forma sistemática as notificações, a investigação e a prisão dos 

criminosos; 8) Divulgar cartazes pela cidade com retrato falado dos estupradores; 9) 

Assegurar de forma sistemática a divulgação pública de dados acerca da incidência das 

diferentes modalidades de violência de gênero e contra as mulheres praticadas no 

município; 10) Elaborar campanhas e programas educativos e de prevenção que 

interfiram nos valores e comportamentos sexistas, machistas, de intolerância à 

diversidade de orientação sexual e nas relações desiguais de gênero, tais como: 

Campanhas publicitárias para toda a população; inclusão do debate nos currículos das 

escolas municipais, programas de qualificação profissional aos trabalhadores da 

segurança pública, da saúde, da educação, da assistência, da cultura etc.; 10) Assegurar 

iluminação pública dos dois lados da rua em todos os bairros da cidade e sua sistemática 

manutenção; 11) Realizar limpeza sistemática de terrenos baldios e praças em todos os 

bairros da cidade; 12) Assegurar fiscalização sistemática coibindo a circulação de 

veículos sem placa; 13) Assegurar fiscalização sistemática das condições de trabalho, 

sobretudo daqueles trabalhos informais e realizados em condições de precariedade 

absoluta; 14) Promover o debate e a publicização de dados e informações sobre as 

violências de gênero e contra as mulheres nos diferentes veículos de comunicação: 

cartazes, jornais locais, rádio, TV. 15) Criar serviço específico para o município de 

atendimento telefônico 24 horas para casos de violência de gênero e contra as mulheres; 

16) Criar Secretaria Municipal de Política para as Mulheres; 17) Implantar o Conselho 

Municipal dos Direitos da Mulher. 18) Criar Serviço Especializado de Abortamento Legal 

para assegurar o direito das mulheres vítimas de estupro que, de forma autônoma, queiram 

interromper a gestação. 19) Procedimentos em caso de estupros – divulgar amplamente 

as instituições e os serviços existentes; 20) Ampliar o transporte público à noite e proibir 

o transporte clandestino; 21) Notificação – Orientar profissionais para preenchimento de 

notificação compulsória em caso de violência de gênero, facilitando o levantamento de 
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dados e informações que orientem na elaboração de políticas públicas; 22) Ampliar e 

melhorar os mecanismos de segurança pública (iluminação publica, ronda, serviço de 

câmeras, etc.) Certos da legitimidade e viabilidade de nossas reivindicações, aguardamos 

providências.  

MOVIMENTO CHEGA DE ESTUPRO EM RIO DAS OSTRAS 

 


