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RESUMO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso discute o estupro contra as mulheres como uma das mais 

graves expressões da questão social e aborda as políticas públicas, programas e projetos no município 

de Rio das Ostras como forma de enfrentamento. Ingressamos no contexto histórico das relações 

sociais de sexo, possibilitando-nos refletir sobre os aspectos que fundamentam a dominação masculina 

e naturalizam a opressão das mulheres - permitindo legitimar os altos índices de estupro no município 

de Rio das Ostras. Faz-se o esforço de apresentar um panorama atual da realidade brasileira e do 

município de Rio das Ostras, baseando-se em dados que puderam comprovar que os estupros contra as 

mulheres expressam um quadro de suma importância e de grave violação dos direitos humanos. Nesse 

sentido, observaremos a existência de políticas públicas, programas e projetos no município de Rio das 

Ostras, como algumas formas de enfrentamento, trazendo a perspectiva dos profissionais que atuam 

nos serviços não especializados da rede de enfrentamento, além de militantes de movimentos sociais, 

coletivos de mulheres e outras importantes referências no que tange a temática.  Desse modo, será 

necessário entender que a possibilidade de transformação desse quadro de estupro na cidade, passa 

sobretudo pela organização e luta coletiva das mulheres, visando ações transversais, que perpassem 

diversas esferas, como a saúde, a educação, a cultural, a economia, entre outras. 

 

Palavras-chave: Relações sociais de sexo; Dominação masculina; Estupro; Poder Público Municipal; 

Política Pública, Programas e Projetos. 
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ABSTRACT 

The present monography discusses rape against women as one of the most serious expressions of the 

social issue and public policies, programs and projects in the municipality of Rio das Ostras. We enter 

into the historical context of the social relations of sex, allowing us to reflect on the aspects that 

underlie male domination and naturalize the oppression of women - allowing to legitimize the high 

rates of rape in the municipality of Rio das Ostras. 

An effort is made to present a current panorama of the Brazilian reality and the municipality of Rio 

das Ostras, based on data that could prove that rape against women express a very important and 

serious violation of human rights. 

In this sense, we will observe the existence of public policies, programs and projects in the 

municipality of Rio das Ostras, as some forms of confrontation, bringing the professionals' attention to 

the non-specialized services of the coping network, as well as militants of social and collective 

movements of women and other important references in the subject matter. 

In this way, it will be necessary to understand that the possibility of transforming this rape frame 

against women in the city passes mainly through collective organization and struggle of women, 

aiming at transversal actions that span different spheres such as health, education, culture, the 

economy, among others. 

 

Keywords: Social relations of sex; Male domination; Rape; Municipal Public Power; Public Policy, 

Programs and Projects. 
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INTRODUÇÃO 

 

"Não se nasce mulher, torna-se mulher!" 

Simone de Beauvoir 

 

 O presente trabalho faz parte da conclusão do curso de graduação em Serviço Social, e 

tem por tema central o estupro contra as mulheres. Neste trabalho compreender-se-á os 

aspectos históricos que perpassam as relações sociais de sexo, de forma a desmistificar os 

elementos que fundamentam a dominação masculina a partir da estruturação da sociedade 

patriarcal. Entendendo a contribuição das relações sociais de sexo para a opressão e para os 

altos índices de estupro contra as mulheres, analisaremos essa problemática no município de 

Rio das Ostras. 

 Baseando-se nisso, este trabalho levará em consideração a sociedade machista e 

patriarcal a qual estamos inseridos e todas as expressões de barbárie e opressão contra a 

mulher que nela se apresentam, haja vista que é neste modelo de sociedade que a violência 

contra a mulher nas suas mais variadas expressões deixa de ser um problema individual para 

se tornar um problema social. 

 Analisando por este viés, seremos capazes de perceber que o machismo e o patriarcado 

são elementos importantíssimos para a manutenção do capitalismo, que sustenta a estrutura 

social desigual, pois "a violência masculina contra a mulher é fruto do modelo patriarcal de 

sociedade, em que as relações pessoais afetivas estão fundamentadas no princípio de 

propriedade, do controle e do domínio sobre a mulher (DOSSIÊ ROMPENDO O SILÊNCIO 

E A IMPUNIDADE, 2013, p.15)". 

 Compreendendo os rebatimentos contemporâneos das relações sociais desiguais de 

sexo, poderemos analisar o estupro contra as mulheres como consequência dessa sociedade 

patriarcal, machista e sexista que historicamente enxerga a dominação da mulher pelo homem 

como algo normal, observado com naturalidade. A ideia de que a mulher é posse - e por isso 

lhe concede o direito de fazer o que quiser-  vigora ainda hoje. 

 A autora Angela Davis (2016, p.202) diz que o estupro está nas bases estruturantes do 

capitalismo, pois é nessa forma de organização social que se faz necessário o reforço 

constante da masculinidade e da existência de uma opressão generalizada contra a mulher. 

Estando na base da sociedade capitalista, podemos assim dizer que os elementos que visam 

legitimar a dominação foram propositalmente criados, ou seja, a dominação da mulher faz se 

necessária à ordem burguesa. 
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 Devemos entender a subordinação da mulher pelas bases do patriarcado de forma 

crítica e numa perspectiva de totalidade e que a partir do surgimento da propriedade privada a 

subordinação feminina estruturou-se (CISNE, 2015, p.62). Faz-se essencialmente necessário 

criticar e repensar sobre essa "ordem social que funciona como alicerce para a dominação 

masculina" (BOURDIEU, 2012, p. 18) e que faz com que o estupro contra as mulheres esteja 

constantemente acontecendo nas mais variadas partes do mundo sobre o amparo do 

patriarcado. 

  O estupro que é um tipo de violência sexual 
1
é uma expressão da barbárie humana 

produzida diariamente e nessa modalidade de violência expressam-se  89% do universo 

feminino
2
, sendo que 61% ocorrem com mulheres negras e que 44,8% das mulheres possuem 

apenas o ensino fundamental completo ou incompleto) 
3
. Isso mostra que a violência sexual 

tem um alvo muito bem definido. E que além do sexo, tem raça e classe. 

 O estupro que afeta majoritariamente um determinado sexo entrou para a  rotina da 

cidade de Rio das Ostras atingindo todos os tipos de mulheres, sejam elas trabalhadoras,  

donas de casa, estudantes, desempregadas, mães, etc. Perpassando  por todas as mulheres o 

medo de ser a próxima vítima. 

 A violência contra a mulher
4
 de acordo com a OEA no ano de 1994 é entendida como 

qualquer ação ou conduta, baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, 

sexual ou psicológico a mulher, seja em âmbito público ou privado e ela está enraizada nas 

relações sociais criadas pelo próprio sistema capitalista - este fornece as bases e condições 

para a manutenção e perpetuação das expressões constantes de opressão da mulher. 

 Assim, o número diverso de violência contra a mulher (seja ela física, psicológica, 

moral, patrimonial e sexual) se configura como uma expressão da questão social, resultado 

das relações sociais criadas pela ordem social vigente e que traz consequências  que afetam as 

mulheres de forma social, econômico, político e cultural. Essa compreensão ampliada de 

                                                           
1
 Segundo a OMS violência sexual é qualquer ato sexual ou tentativa de obter ato sexual, investidas ou 

comentários sexuais indesejáveis, ou tráfico ou qualquer outra forma, contra a sexualidade de uma pessoa usando 

coerção. Pode ser praticada por qualquer pessoa, independentemente da relação com a vítima, e em qualquer 

cenário. Disponível em: http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/violencia-sexual/. Acesso 

em: 24/11/2017 
2
 Dados retirados do Dossiê Violência  contra as Mulheres da Agência Patrícia Galvão, com dados do IPEA de 

2014. 
3
 Dados retirados do Blog População Negra e Saúde, sistematizados por Emanuelle Góes e retirados do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), publicado em junho de 2016. 
4
 Definição de violência contra a mulher. Disponível em: http://www.tjse.jus.br/portaldamulher/definicao-de-

violencia-contra-a-mulher. Acesso em: 24/11/2017 
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violência contra as mulheres se deu de fato após a Convenção de Belém do Pará 
5
(1994) - 

permitindo que se pensem formas transversais de enfrentamento. 

 E ter na pauta de discussão o estupro contra as mulheres, principalmente trazendo um 

recorte para a cidade de Rio das Ostras se faz importante para problematizar e dar visibilidade 

a esse fenômeno que envolve aspectos de segurança pública, de saúde, de políticas públicas e 

demais aspectos que envolvem um problema social. 

 A escolha desse tema para discussão neste trabalho reflete a minha própria inserção e 

aproximação com o Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras (movimento social, 

autônomo e popular que atua no enfrentamento e denuncia a violência sexual e de gênero 

praticada contra as mulheres no município de Rio das Ostras), por ser moradora desta cidade e 

por sentir diariamente o temor de ser mais uma vítima. 

 Mas também, a necessidade de discutir o estupro contra as mulheres parte do meu 

próprio reconhecimento como mulher oprimida por essa sociedade patriarcal, simplesmente 

pelo fato de ser mulher. Infelizmente demorei a me dar conta de quantas violências já sofri 

nessa vida, de quantos relatos de outras mulheres próximas a mim que foram agredidas, 

violentadas e estupradas.  

 Dessa forma, a escolha por esse tema de pesquisa é proposital à medida que se torna 

relevante para a comunidade acadêmica da UFF - Rio das Ostras, pois poderá suscitar uma 

discussão crítica sobre a temática, clarificando de forma apreciável o estupro sofrido pelas 

mulheres, desde seus aspectos históricos que o sustentam, a realidade nacional e municipal e 

os mecanismos oferecidos de atendimento a vítima, oferecidos pela cidade de Rio das Ostras. 

 Visa-se então fornecer um material de estudo, apoio e de referência sobre a temática 

para a comunidade acadêmica, principalmente para os estudantes, para a população riostrense, 

para os profissionais atuantes e não atuantes e, sobretudo para as mulheres, pois ainda não há 

muitos estudos ou sistematizações locais daquilo que se tem feito a respeito deste tipo de 

violência na cidade e também sobre a problematização se apenas a construção de políticas 

públicas, programas e projetos são mecanismos suficientes para o enfrentamento e extinção 

do estupro e da violência contra as mulheres. 

                                                           
5
 A Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida, na verdade é a Convenção Interamericana para 

Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra as Mulheres, que aconteceu em Junho de 1994. Ela forneceu o 

conceito atual de violência contra as mulheres, reconhecendo-a como uma violação dos direitos humanos, e  

estabeleceu deveres aos estados signatários, como o propósito de criar condições reais de rompimento da 

violência contra as mulheres em escala mundial. Disponível em: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-

contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para-1994/. Acesso em: 02/12/2017 
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 Acredita-se também que poderá dar condições aos movimentos sociais  e movimentos 

e coletivos de mulheres locais que atuam sobre essa temática de pensar sua própria inserção e 

identidade social e seu papel atuante sobre essa expressão de opressão.  

 Este trabalho ainda poderá dar condições ao próprio poder público municipal de 

compreender a sua responsabilidade na proteção aos direitos da mulher em âmbito local e de 

pensar a criação e implementação de políticas, programas e projetos que atravessem a vida 

das mulheres na esfera social, econômico e subjetivo, a fim de fortalecer a mulher, mas 

também de permitir ações mais consolidadas dos profissionais que atuam.  

 A pesquisa baseou-se para o estudo da temática partindo da compreensão e na 

utilização de um referencial teórico embasado no materialismo histórico dialético, que busca a 

análise dos fenômenos sociais no plano da realidade concreta. Nessa lógica fizemos o esforço 

de pensar o objeto de estudo trazendo em evidência as contradições e antagonismos de classe 

que o perpassam. Logo, buscando auxílio na dialética para entender que a realidade não está 

suspensa ou imóvel e que esses fenômenos sociais, incluindo o estupro contra as mulheres 

está imersa e cercada por uma realidade social complexa e cheia de condicionantes que 

estabelecem uma conexão com as contradições inerentes desse modo de organização social. 

 Como metodologia de pesquisa foi elaborado uma pesquisa bibliográfica, utilizando 

de autores como Mirla Cisne, Angela Davis, Heleieth Saffioti, Friedrich Engels, entre outros, 

que discutem e compreendem as relações sociais de sexo (desiguais) como elemento 

produzido pelo patriarcado como modo de manutenção e controle do sexo masculino sobre o 

feminino. 

 Foi necessário ter juntamente uma pesquisa documental do poder público municipal, 

como o relatório da III Conferência Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Rio 

das Ostras, mas também, foi essencial a implementação de questionário com profissionais 

atuantes no município, como no Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

(CREAS), do Tribunal de Justiça (TJ - RJ), de docentes da UFF- RO e da Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Rio das Ostras, mas também de militantes e 

participantes de movimentos sociais da cidade, como o MCE-RO. 

 Desse modo, a escolha dos entrevistados está relacionada com seu grau de 

envolvimento e atuação nessa temática. Por isso, realizamos um questionário, com roteiro 

estruturado (Anexo 1 e Anexo 2), instrumento utilizado com o intuito de saber na visão dos 

profissionais e dos representantes dos movimentos sociais locais e de membros da 

comunidade acadêmica da UFF- Rio das Ostras, quais políticas públicas, programas e projetos 

que eles observam no município, aquilo que eles acreditam ser necessário para o 
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enfrentamento da violência contra as mulheres, principalmente o estupro e como a falta de 

mecanismos de enfrentamento afetam seu trabalho profissional. 

 O questionário ( anexo 1 e 2) foi enviado por e-mail e enviado de volta após ter sido 

respondido. Desse modo, pretende-se trabalhar a transcrição literal e não literal das falas, que 

permitirá analisar a atuação do poder público municipal frente à problemática da violência 

contra as mulheres e o estupro. Ressalta-se que os entrevistados permitiram ser identificados 

nesse trabalho, pois assumem uma postura política que visa à efetivação da igualdade de 

direitos de homens e mulheres, o fim da opressão e das diversas formas de violência, assim 

como esse trabalho. 

Consta também em anexo neste trabalho orientações às vítimas de estupro (anexo 3), 

elaboradas pelo MCE-RO que foram divulgadas em panfleto e distribuído em ações de rua, os  

mecanismos e serviços especializados de atendimento a mulher vítima de violência na região 

(anexo 4), a lista dos movimentos sociais e coletivos de mulheres existentes na região (anexo 

5), a Carta às Autoridades, elaborada pelo MCE-RO em 2013(anexo 6) e as reivindicações do 

MCE-RO contidas no Dossiê rompendo o silêncio e impunidade de 2013 (anexo 7). 

 No primeiro capítulo, o objetivo é apreender sobre os aspectos sócio históricos das 

relações sociais de sexo e compreender as raízes que sustentam a sociedade patriarcal e 

machista como elementos fundamentais para a dominação masculina. Para isso, debrucei-me 

sobre os autores Mirla Cisne, Heleieth Saffioti, Pierre Bourdieu, Sérgio Lessa e Friedrich 

Engels, que forneceram elementos históricos para pensar a opressão e subordinação das 

mulheres, como componente funcional ao modo de produção capitalista. 

 No segundo capítulo, foi feito o esforço de compreendermos inicialmente o estupro 

como um crime previsto na legislação, desde os tempos mais antigos, fazendo uso de 

referências como o Código Penal Brasileiro, autores como Veronique Nahoum -Grape, Lia 

Zanotta Machado, Sabrinna Cavalcanti e Haula Pereira. Para além, buscamos apresentar um 

panorama do estupro na realidade brasileira e no município de Rio das Ostras. Para tal, 

utilizamos dados oriundos de jornais  e revistas eletrônicas, Dossiês, dados de Fóruns de 

Segurança Pública e demais órgãos que revelam números da violência em diversos tipos 

contra as mulheres. 

 No terceiro capítulo, apresenta-se o resultado da pesquisa que demonstra os 

programas, políticas e projetos que fazem parte das ações do poder público municipal frente à 

problemática do estupro contra as mulheres na cidade. Realiza-se uma análise daquilo que 

tem sido executado e o que deveria estar sendo feito como forma de enfretamento ao estupro. 

 O poder público tem papel importante no combate e enfrentamento à violência, não 
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apenas criando legislações acerca dessa temática, mas construindo, implementando, 

fornecendo subsídios e fiscalizando políticas públicas com caráter transversal, que articulem 

eixos na esfera socioeconômica, cultural, política e de fortalecimento subjetivo das mulheres. 

Nós, enquanto profissionais (assistentes sociais, educadores, psicólogos, enfermeiros, 

etc), precisamos fazer o esforço de conhecer a realidade a qual estamos inseridos, para que 

assim possamos construir estratégias articuladas para o enfrentamento da violência contra a 

mulher, cobrar do poder público medidas, suporte, financiamento e capacitação adequada de 

todos os profissionais envolvidos na rede de enfrentamento. 

 E enquanto movimentos sociais, coletivos de mulheres, moradoras da cidade, 

estudantes e comunidade acadêmica, necessitamos nos manter vivos, ativos e fortalecidos. É 

importante sair detrás dos muros das universidades, dos espaços virtuais e ocupar as ruas, os 

espaços deliberativos, os espaços de debates, entre outros, e lutar contra todas as formas de 

opressão contra a mulher instauradas durantes anos. 

Concluímos que à medida que reconhecemos que  a opressão feminina é um elemento 

histórico com uma base material bem fundamentada, relacionada ao surgimento da produção 

do excedente e consolidada com a instauração da propriedade privada e que a  partir daí, 

temos uma divisão social e sexual do trabalho - que delimitou espaços diferenciados para 

ambos os sexos, contribuindo para a criação dos papéis sociais - papéis estes que definiram 

que a mulher deve ser submissa ao homem. A partir deste movimento podemos reconhecer os 

efeitos devastadores que nós mulheres vemos sofrendo desde que nascemos, nos colocando a 

obrigação enquanto profissionais das diversas áreas, de desconstruir em seu cotidiano 

profissional as peças utilizadas pelo patriarcado e pelo machismo para fazer constante a 

dominação  do masculino pelo feminino- gerando a violência como meio de manutenção 

desse domínio. 

Reconhecer tais elementos nos provoca a necessidade de fortalecimento das próprias 

mulheres vítimas, mas também da rede que atua no enfrentamento da violência.  
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS SÓCIO-HISTÓRICOS DAS RELAÇÕES SOCIAIS DE 

SEXO 

 

"Que nada nos defina,  

que nada nos sujeite. 

Que a liberdade seja a nossa própria 

subsistência já que viver é ser livre". 

Simone de Beauvoir 

 

 No decorrer do desenvolvimento humano, a humanidade foi capaz de aprimorar seu 

conhecimento em diversas áreas, de explorar lugares até antes imagináveis, de atingir nível 

tecnológico e científico que permitiu uma poderosa globalização e informatização da vida, 

mas também possibilitou o homem alterar a forma como ele mesmo se relaciona e transforma 

a natureza por meio do trabalho. 

 E dizer que a sociedade avançou em alguns aspectos, é simultâneo apontar também 

para os inúmeros retrocessos vividos diariamente que atingem milhões de pessoas no mundo, 

inclusive no Brasil. 

 Neste momento desejo tratar de aspectos sociais violentos as quais as mulheres têm 

sido submetidas durante séculos e que é observado com tamanha naturalidade. Aspectos estes 

que ainda vigoram em uma sociedade em que o debate sobre as opressões e violências 

sofridas pelas mulheres tem estado cada vez mais nas pautas de discussões. Dessa maneira, se 

faz necessário compreender o que são as relações sociais de sexo, apontadas pela autora Mirla 

Cisne, que "corresponde mais diretamente à perspectiva teórico-política", neste caso a 

marxista (CISNE, 2015, p. 53). 

 Este "conceito surge no início da década de 1980, diretamente vinculado em estreita 

conexão com os estudos sobre a divisão sexual do trabalho, categoria muito cara para os 

estudos feministas marxistas" (CISNE, 2015, p.54) e para a autora, a compreensão de 

"relações sociais de sexo" ao invés de "relações de gênero" representa o entendimento dessa 

categoria sobre a ótica do marxismo. Isso quer dizer que corresponde a antagonismo de classe 

e relações sociais amplas e perpassadas por conflitos. Mas também aponta para relações de 

classe, raça e sexo que se torna fundamental para entendermos a exploração no mundo do 

trabalho, mas especificamente para o trabalho feminino (CISNE, 2015). 

 Ainda para a mesma autora, a utilização de termo gênero pode esconder mais do que 

clarificar, visto que ele quando empregado não é capaz de nomear quem são os sujeitos 

atuantes das relações sociais de sexo. 
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A preferência da adoção da utilização do conceito relações sociais de sexo 

ao conceito de gênero se dá por várias razões, dentre as quais, destaca-se a 

acentuação do fato de que as relações sociais entre homens e mulheres 

constituem uma relação social enquanto gênero diz mais da categorização do 

sexo que, [...] é um dos resultados da relação, mas não de toda a relação; 

relações sociais de sexo nomeiam explicitamente os sujeitos, enquanto 

gênero evita mencioná-lo e o eufemiza (DEVREUX, 2011 Apud CISNE, 

2015, p. 56). 

 

 É válido ressaltarmos essa crítica à definição da categoria gênero, visto que ela  não é 

fechada e na verdade muito ampla. Contudo, ela pode ser considerada um avanço ao campo e 

análise da violência contra a mulher, pois à medida que a categoria seja plural, possibilita 

olhares e estudos multidisciplinares, visando extinguir com as manifestações das violências 

sofridas pelas mulheres (CAIXETA & FILGUEIRA, 2016, p.36). 

 Sendo assim, vamos trabalhar com a categoria relações sociais de sexo, pois esta 

abarcam relações econômicas, de raça, de classe que são próprias do sistema capitalista, 

enquanto "gênero" engloba discussões que perpassam relações de poder de forma relacional, 

sem focalizar em um sujeito específico e não dando ênfase as opressões vividas pelas 

mulheres. 

 É no bojo dessas relações sociais desiguais de sexo que se estabeleceu na sociedade e 

que ganha evidência o estupro contra a mulher, como fruto e expressão dessa desigualdade, 

do machismo e do patriarcado. 

 O machismo e o patriarcado são os mesmos que estabeleceram durante décadas e 

ainda colocam as definições dos papéis sociais situados de mulher e de homem -  onde a 

mulher teve esse papel centralizado no campo doméstico e nunca no campo político. Mas não 

somente isso, esses elementos conceberam que essencialmente a mulher tenha o dever de 

satisfazer as necessidades masculinas, que suas funções sociais são reproduzir e cuidar dos 

filhos, servir no âmbito doméstico, "como apêndices e serviçais" (DAVIS, 2016, p. 45). 

 Segundo Angela Davis (2016, p.44), as definições dos papéis sociais começaram a ser 

discutidos desde 1830 - momento em que o sistema fabril absorveu as mulheres que agora não 

iriam apenas desenvolver as tarefas do lar, mas tornaram-se trabalhadoras. Há uma quebra 

desse padrão quando a mulher adentra o seio do contexto econômico - atuando agora na 

lógica da produção fabril e mostrando que o lugar de mulher não é somente em casa. 

 A ideia de submissão feminina em prol da masculina permaneceu e se expressa nas 

diversas formas de opressão sofridas pelas mulheres ao longo do tempo - onde subjulgam sua 

capacidade, suas necessidades, sua liberdade e seus direitos por ser mulher. 
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 Neste capítulo, busca-se compreender as bases que sustentam a dominação masculina 

e, para tal se faz necessário tratar da monogamia e da sociedade patriarcal, como elementos 

fundamentais da sustentação e perpetuação da desigualdade social entre homens e mulheres. 

No item dois, faremos o esforço de entender o estupro praticado contra as mulheres, como um 

elemento presente na história da humanidade e fruto dessa sociedade machista e patriarcal. 

1.1. A sociedade patriarcal como elemento fundamental para a dominação masculina 

 Para Saffioti (1987, p. 16) a dominação masculina, ou melhor dizendo a supremacia 

masculina, atravessa todas as classes sociais, e embora ela apresente ter variadas nuances, se 

faz presente nas classes dominantes, nas subalternas, entre brancas ou negras. Isso quer dizer 

que a opressão e os impactos desta, vivenciadas pelas mulheres pode atingí-las de modo 

distinto, mas deve se  levar em consideração os aspectos sociais, econômicos e culturais que 

perpassam a vida de todos nós e faz com que o modo como as mulheres sentirão e 

responderão a opressão, seja diferente. 

 Essa dominação masculina tem uma base estruturante muito bem definida, que 

denomina-se patriarcado - este "vem da combinação das palavras gregas pater (pai) e arke 

(origem e comando). [...] Portanto, o patriarcado é literalmente a autoridade do pai" 

6
(DELPHY, 2009, p. 174 Apud CISNE, 2015, p. 62). Ele ainda vigora, como se fosse uma 

tradição a ser perpetuada de geração em geração e garante a exploração e apropriação das 

mulheres pelos homens. 

 A opressão das mulheres, segundo Engels (2005) ancorado no materialismo histórico 

dialético teve sua origem a partir do surgimento da produção do excedente e ganhou base 

estruturante a partir da propriedade privada. Para o autor, com o avançar das forças 

produtivas, com a criação de gado, alimentos, agricultura, elaboração de metais, a arte do 

tecido - todas essas riquezas passaram a aumentar, tornando-se propriedade de um único 

grande dono e fazendo o homem ganhar ascensão familiar maior do que as mulheres. 

Entretanto, essa riqueza não podia ser herdada para seus filhos, pois naquele momento o 

direito materno vigorava.  

 Constitui-se então, a filiação masculina e o direito paterno como condutor dos novos e 

os próximos tempos, dando aqui a consolidação da monogomia - exigência para manutenção 

dos gens paternos e da hereditariedade dos bens, mas também exigência de exclusividade da 

                                                           
6
 Lembrando que esta figura paterna que é apontada, trata-se sempre de um homem (figura masculina). 
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mulher àquele homem, pois "sua finalidade expressa é a de procriar filhos cuja paternidade 

seja indiscutível; e exige-se essa paternidade indiscutível porque os filhos, na qualidade de 

herdeiros diretos entrarão, um dia, na posse dos bens de seu pai" (ENGELS, 2005, p. 66). 

 O que desejo explicitar é que a sociedade patriarcal se organiza em uma sociedade de 

classes, que fundamentalmente centraliza suas ações para a acumulação de riqueza e pela 

necessidade de fundar a propriedade privada. Mas como isso afeta a vida das mulheres? Pois 

bem, segundo Lessa (2012, p.69) o patriarcado exigiu um modelo familiar burguês e que este 

fosse monogâmico, dessa maneira retirou as mulheres da vida coletiva - reduzindo-as aos 

serviços e atividades privadas, ou seja, "enquanto o marido é servido, a esposa [...] domina o 

espaço doméstico para melhor atender a seu "provedor" (LESSA, 2012, p.69). 

 Dessa maneira, percebe-se que a produção econômica excedente, como núcleo do 

desenvolvimento da propriedade privada e a descoberta da participação masculina na 

procriação dos filhos, foram fatores históricos importantes para a domínio do homem sobre o 

homem/mulher (SAFFIOTI, 2004 Apud CISNE, 2015, p.62). Engels (2005, p. 70-71) diria 

que a monogamia surge como forma de escravidão do sexo feminino sob o masculino, 

coincidindo com o avanço do antagonismo entre o homem e a mulher, de classe e da opressão 

do feminino pelo masculino. 

 Então, o patriarcado nasce como forma de dominação daquilo que se refere a mulher, 

principalmente do corpo desta mulher, possibilitando ao homem definir também quantas 

gravidezes a mulher teria para procriar de forma abundante, possibilitando gerar vários 

herdeiros e, consequentemente, força de trabalho para seu benefício próprio como chefe da 

casa (PRADO, 1985, p. 55 Apud CISNE, 2015, p. 63). 

 

O controle sobre o corpo e a vida das mulheres, a dominação, a apropriação, 

a opressão e a exploração que o patriarcado desenvolveu sobre a mulher veio 

atender a dois interesses. Primeiro, a garantia de controle sobre a prole, o 

que significa mais força de trabalho e, portanto, mais possibilidade de 

produção de riqueza. Segundo, e em decorrência do primeiro, garantir que os 

filhos seriam seus assegurava aos homens, detentores da propriedade 

privada, a perpetuação desta por meio da herança (CISNE, 2015, p. 63). 

 

  Como um sistema de dominação, o patriarcado perpassa as relações sociais de sexo e 

que funciona como mecanismo de opressão e controle da mulher é incorporado e reproduzido 

pelas mulheres como algo natural e que já faz parte da vida cotidiana. Isto quer dizer que esse 

patriarcado está envolvido por uma ideologia operante e concretizada nos mais diversos 

símbolos e mecanismos de alienação social que se coloca como algo já imposto e não passível 

de questionamento. 
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 A ordem patriarcal é tão latente que não se faz necessário a presença masculina para 

que ela se mantenha ativa, uma vez que já está automatizada, sendo reproduzido de uma 

mulher sobre a outra e sobre os demais. 

 Segundo Saffioti (1987, p.18), devido a ideologia patriarcal, o homem vem 

desfrutando de um local de poder designado a ele e de subalternidade entregue as mulheres, 

ou seja, o homem ocupa a função de provedor/caçador e aquele que é responsável pelo 

sustento da casa e à mulher resta as funções em âmbito doméstico, o cuidado com os filhos, 

com a família - legitimando poder ao macho. 

 Cisne (2015, p. 69) aponta que para o funcionamento e perpetuação dessa divisão 

sexual do trabalho é fundamental a criação da instituição  família. Engels (2005, p. 61) retrata 

o significado de família como Famulus, que quer dizer escravo doméstico, ou seja, a família é 

um conjunto de escravos pertencentes ao mesmo homem. Ela permitiu a reprodução  e 

perpetuação dos bens de uma geração para a outra, por meio da herança. 

 
Família em latim designa um conjunto de terras, de escravos, de mulheres e 

crianças submissos ao poder (então sinônino de propriedade) do pai de 

família. Nessa unidade o pai de família é dominante: o trabalho dos 

indivíduos sob a autoridade lhe pertence ou em outros termos a família é um 

conjunto de indivíduos que devem seu trabalho a um chefe (DELPHY, 2009, 

t.I, p.39; Apud CISNE, 2015, p. 68). 

 

 Uma vantagem importantíssima da família é a divisão sexual do trabalho, que 

responsabiliza a mulher através de trabalho não remunerado a satisfação dos membros da 

família (principalmente do marido) e não menos importante, é através da atuação feminina 

que é possível a manutenção da força de trabalho e a maximização da acumulação da 

propriedade privada da riqueza socialmente produzida. 

 Isso mostra que a divisão do trabalho foi, e ainda é, extremamente positiva e funcional 

aos homens, pois isolou as mulheres no interior da casa - limitando as suas relações ao âmbito 

local e imediato. "Ser masculino e ser feminino incorporam, agora, essa nova determinação: 

aos homens cabe pensar os grandes problemas e decidir o destino da humanidade; as mulheres 

está reservado o pobre horizonte de cuidar dos filhos, dos alimentos e da casa" (LESSA, 2012, 

p. 33). 

 Aos homens ficam delegadas as atividades manuais e intelectuais, que necessitem do 

uso da violência e da força bruta e que exerçam atividades que transformem as coisas em 

produção de riqueza. E para as mulheres ficaram as atividades domésticas, privadas e 

relacionadas à reprodução biológica (LESSA, 2012, p. 32). 



25 

 

 Não satisfeita, a família exerce também uma grande função ideológica, na reprodução 

de valores que orientam os indivíduos e na difusão de um conservadorismo que sustenta o 

preconceito, o sexismo, a desigualdade. A família nuclear então, torna-se um mecanismo de 

reprodução ideológica, que reproduz e encobre multifacetadas opressões (CISNE, 2015, p.69). 

 A família é o lugar por excelência de exploração da mulher, mas não é o único. Cisne 

apontou os moldes para a inserção da mulher no mundo do trabalho, contudo de forma 

precarizada, explorada e desvalorizada - garantindo através do trabalho não remunerado a 

existência e manutenção em condições de exploração da principal mercadoria do modo de 

produção capitalista: a força de trabalho (CISNE, 2015, p. 70-71). 

 A compreensão desse aspecto é fundamental para mostrar que a dominação masculina 

tem uma base de exploração econômica forte e que afeta a liberdade das mulheres. Delphy 

Apud Cisne aponta que o:  

 modo de produção doméstico é parte integrante e indispensável ao modo de 

produção capitalista. Esse modo de produção se apoia na exploração do 

trabalho doméstico da mulher, assim como na exploração da força de 

trabalho feminina na esfera produtiva, na qual, via de regra, recebem baixos 

salários e são desvalorizadas (DELPHY Apud CISNE, 2015, p.71) 

 

 Percebe-se então que no plano das classes sociais, onde se opera na lógica da 

existência da supremacia masculina, é visível que a dominação masculina sobre a mulher 

opera e beneficia parcelas sociais de maior poder econômico e político - fortalecendo a 

hierarquia e a desiguladade social que existe entre homens e mulheres. 

 Observando por este ângulo de análise, constatamos que a sociedade de classes impôs 

aos indivíduos que o ser homem e o ser mulher deveriam ser apreendidos e incorporados de 

modo a reproduzir e manter ativa as "estruturas históricas de dominação masculina" 

(BOURDIEU, 2012,  p. 15) - que servem até hoje para a atribuição dos papéis sociais, para a 

divisão sexual do trabalho, para a opressão da mulher, para a legitimação das mais diversas 

formas de violência contra a mulher e para funcionar também como uma base estruturante e 

fundamental para a  dominação do homem sobre a mulher.  

 Essa divisão social dos sexos está "em todo o mundo social e, em estado incorporado, 

nos corpos e nos habitus dos agentes, funcionando como sistemas de esquemas de percepção, 

de pensamento e de ação" (BOURDIEU, 2012, p. 17) e faz com que seja visto com 

naturalidade esse processo de distinção de papéis. Vale lembrar que a sociedade opera 

incansavelmente para legitimar e reconhecer essa discordância social. 

 Assim, o ser homem e o ser mulher foram construídos historicamente no seio na 

sociedade, por meio de uma educação condicionada a desvalorizar aquilo que é feminino  e a 
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exaltar aquilo que é de ordem masculina. Essa mesma educação colocou a crença de que o 

espaço doméstico
7
 deve ser desempenhado por mulheres e o espaço público aos homens 

(SAFFIOTI, 1987, p. 11-12). 

 A ordem masculina opera de forma a dispensar justificativa para sua atuação, ou seja, 

não é necessário para a dominação masculina defender diariamente seu discurso porque ela já 

está colocada nas bases das relações sociais desiguais. O que ela necessita é ser reproduzida 

constantemente para assim dar sustentação a uma "ideologia de inferioridade feminina" 

(SAFFIOTI, 1987, p. 13) que pauta-se em um argumento de diferença biológica/diferença 

anatômica entre os órgãos sexuais (BOURDIEU, 2012.p. 20). Contudo, essa diferenciação 

entre os sexos é mais uma vez um elemento definido pela construção histórico-social que 

busca fundamento sob uma visão aparente. 

 É nessa justificativa por aquilo que se enxerga de diferente que o falo (pênis) ganha 

papel de destaque, onde a virilidade, a honra, a potência sexual e a virilidade física sejam 

esperadas de um homem. Vale dizer que o problema não é o falo simplesmente, mas sim 

aquilo que foi construído socialmente em torno dele, ou seja, "não é o falo (ou a falta de) que 

é o fundamento dessa visão de mundo, e sim é essa visão de mundo [...]" (BOURDIEU, 2012, 

p. 32).  

 

Lamentavelmente,[...] a sexualidade masculina foi culturalmente 

genitalizada. [...] e afirmar que a consolidação da supermacia masculina, ao 

longo de milênios de história, conduziu ao endeusamento do pênis, anulando 

ou pelo menos reduzindo o prazer que o homem pode sentir em outras áreas 

de seu corpo [...] (SAFFIOTI, 1987, p. 19). 

 

 Essa atenção toda ao falo é pensada com tamanha seriedade que o símbolo do 

feminino e do masculino expressa essa diferenciação. O masculino é voltado para cima, 

lembrando a ereção, a virilidade como aspecto de honra e da mulher para baixo, como sinal de 

inferioridade. Não menos relevante, se faz importante perceber que a construção e inserção de 

figuras/símbolos sociais representantes no seio de convício social é uma forma de 

condicionamento dos indivíduos ao processo de naturalização da desigualdade e opressão. 

Neste caso especificamente, símbolos de diferenciação dos sexos. Abaixo, figuras do símbolo 

masculino e feminino respectivamente: 

 

 

 

                                                           
7
 Ressalta-se que o trabalho doméstico é extremamente desvalorizado, além de que o trabalho feminino é sempre 

subjulgado. 
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Figura 1: Símbolos do masculino e feminino 

     

Fonte: Google Imagens 

 

 Bourdieu (2012, p. 23) diz que: 

 

A definição social dos órgãos sexuais, longe de ser um simples registro de 

propriedades naturais, diretamente expostas à percepção, é produto de uma 

construção efetuada à custa de uma série de escolhas orientadas, ou melhor, 

através da acentuação de certas diferenças, ou do obscurecimento de certas 

semelhanças. A representação da vagina como um falo invertido, que Marie-

Christine Pouchelle descobriu nos escritos de um cirurgião da Idade Média, 

obedece às mesmas oposições fundamentais entre o positivo e o negativo, o 

direito e o avesso, que se impõem a partir do momento em que o princípio 

masculino é tomado como medida de todas as coisas. 

 

 Se a ordem social está fundamentada em princípios da esfera masculina, isso nos 

mostra que a dominação masculina perpassa todos os aspectos da vida social, inclusive o 

próprio ato sexual, que acaba se configurando em uma relação de dominação. Torna-se 

dominação a medida que podemos observar os variados símbolos sexuais 
8
 socialmente 

construídos que deslocam o feminino como passivo, domesticado, amoroso, submisso e o 

masculino complemente ao avesso disto.  

  Estabelecendo assim, uma forma hieraquizada nas relações sexuais entre os 

indivíduos, não apenas porque os homens necessitam manter a sua virilidade em dia, mas 

porque na concepção masculina, o ato sexual vai além de uma conquista, de contar vantagem 

para os amigos, mas também é principalmente uma forma de dominação e de apropriação 

(BOURDIEU, 2012). 

 Se o ato sexual descreve uma relação de dominação, onde possuir sexualmente "é 

dominar no sentido de submeter a seu poder [...]" (BOURDIEU, 2012, p. 29), quer dizer que o 

ato sexual também é enxergado pelos "homens como uma forma de dominação, de 

apropriação, de posse, ou seja, isso é dominação em estado puro"  (BOURDIEU, 2012, p. 30-

31). 

                                                           
8
 Simbolicamente de  modo arbitrário foi efetuada uma divisão das coisas, das atividades sexuais e uma oposição 

entre o masculino e o feminino em um sistema oposições homólogas tais como: alto/baixo;  em cima/embaixo; 

na frente/atrás reto/curto; duro/mole; seco/úmido; temperado/insosso, entre outros, que tem a função de 

expressar a realidade sexual entre homens e mulheres, mas que na verdade, fez representar negativamente apenas 

as mulheres (BOURDIEU, 2012, p. 16 - 23). 
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Se a relação sexual se mostra como uma relação social de dominação, é 

porque ela está construída através do princípio de divisão fundamental entre 

o masculino, ativo e o feminino, passivo e porque este princípio cria, 

organiza, expressa e dirije o desejo - o desejo masculino como desejo de 

posse, como dominação erotizada, como subordinação erotizada, ou mesmo, 

em última instância, como reconhecimento erotizado da dominação 

(BOURDIEU, 2012, p. 31). 

 

 De modo geral, a ordem de dominação masculina se inscreve nos corpos e na vida 

como todo em aspectos cotidianos e rotineiros, nas condutas, na divisão sexual do trabalho, 

nas relações coletivas e privadas e delimitam uma divisão social entre dominadores e 

subordinados, que inevitavelmente altera as relações sociais entre os indivíduos e 

consequentemente fará instaurar um novo modelo e/ou conceito daquilo que venha a ser o ato 

sexual. 

 Podemos ver isso na reflexão feita por Leacock: 

 

[...] a relação sexual passou a ocorrer entre maridos e esposas ou entre 

senhores e prostitutas. No primeiro caso, a finalidade é um herdeiro que 

possa perpetuar a acumulação de riqueza da família. Esta, por sua vez, tem 

seu status na sociedade a partir da propriedade que possui. A garantia de que 

o filho será mesmo do marido e a virgindade da esposa - por isso cabe ao 

primogênito masculino a herança. A virgindade passa a ser imprescindível 

para a mulher destinada à esposa, com o que o desenvolvimento de sua 

sexualidade fica comprometido pela repressão que acompanha essa situação. 

Ser atraente para o sexo oposto implica, para a mulher destinada a esposa, 

limitar seu desenvolvimento as atividades domésticas, "locais", a cozinhar, a 

bordar, etc. - a suportar com resignação a repressão do desenvolvimento de 

sua personalidade, o que inclui o da sua sexualidade (LEACOCK, 1981, p. 

21 Apud LESSA, 2012, p. 31). 

 

 Essas transformações apontam para que o homem seja sempre o elemento dominante 

na relação - "rebaixando o padrão afetivo a um nível "animal
9
"" (LESSA, 2012, p.32). Dessa 

maneira, o prazer à mulher é negado, pois segundo o patriarcado, as mulheres podem viver 

sem o sexo, contudo os homens nunca. Não apenas viver sem sexo, mas não desenvolver 

qualquer coisa que faça referência à sexualidade, haja vista que a mulher pela ordem do 

patriarcado foi feita para servir e dar prazer ao homem. 

 

 

                                                           
9
 Sergio Lessa utiliza o termo de Karl Marx dos Manuscritos de 1844, onde o autor trata do trabalho alienado. "O 

animal torna-se humano e o humano torna-se animal" (MARX, 1993: p.65 APUD LESSA, 2012, p. 32). 
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1.2. O estupro contra as mulheres - a consequência histórica de relações sociais desiguais 

de sexo 

 Para compreendermos a problemática atual do estupro contra as mulheres, será 

necessário fazer uma busca na história para encontramos situações que legitimam  essa 

modalidade de violência
10

 e como estas ainda permanecem vivas e baseadas em relação de 

dominação do masculino sobre o feminino. 

 Comecemos por revelar a literatura grega
11

, onde conta-se que nas histórias do panteão 

grego, divertiam-se sexualmente raptando e estuprando mulheres, como foi o caso de Europa, 

que o estupro lhe rendeu uma gravidez. Há também outro mito que conta que Zeus - o 

principal entre todos os deuses da mitologia grega, conhecido como deus do trovão e aquele 

que governava tudo na terra-, metamorfoseou–se em um touro branco, e quando Europa 

colhia flores o avistou e encantou–se, foi acariciá-lo e num momento de distração, Zeus a 

raptou e a levou para a ilha de Creta, onde sem revelar sua identidade, estuprou-a e a 

engravidou.  

 

Figura 2: O Rapto de Europa (Rembrandt Harmensz - 1632) 

 

Fonte: http://www.astropt.org/2014/11/13/o-rapto-de-europa-e-as-filhas-de-atlas/ 

 

                                                           
10

 A violência aqui é compreendida como um problema socio-histórico e que acompanha as transformações 

societárias. Pela OMS é definida "como o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si 

próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação" (OMS, 2002, p. 5). 
11

A cultura do estupro da sua origem até a atualidade. Disponível em: 

https://feminismosemdemagogia.wordpress.com/2016/06/23/a-cultura-do-estupro-da-sua-origem-ate-a-

atualidade/ Acesso em: 24/09/2017 
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 Outro caso envolvendo Zeus, onde ele se acumplicia do estupro da própria filha que 

teve com Deméter, a jovem Perséfone, foi eternizada em mármore, numa escultura que mostra 

todo desespero da mulher que raptada por Hades, foi levada ao inferno onde foi violada. Nota-

se na imagem da escultura de Lorenzo Bernini o desespero estampado na face de Perséfone, 

onde a mesma estava sendo tomada a força por Zeus. 

 

Figura 3: O rapto de Perséfone (Gian Lorenzo Bernini - 1621-1622) 

    

Fonte: História das Artes Visuais 1 - Blog da Disciplina 

 

 Conta-se
12

 também que o deus dos mares, Poseidon, estuprou a 

sacerdotisa Medusa dentro de um templo dedicado a deusa Atena. A deusa indignada com 

Medusa transformou-a no monstro que conhecemos. Nota-se que mais uma vez, a culpa recai 

para a mulher, não importando a participação do homem: além de ser estuprada, Medusa é 

duplamente penalizada ao ser transformada em monstro. 

 

 

 

 

                                                           
12

 A cultura do estupro da sua origem até a atualidade. Disponível em: 

https://feminismosemdemagogia.wordpress.com/2016/06/23/a-cultura-do-estupro-da-sua-origem-ate-a-

atualidade/Acesso em: 24/09/2017 

https://www.algosobre.com.br/mitologia/persefone.html
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Figura 4: Estátua de  Perseu e Medusa (Benvenuto Cellini, 1545) 

 

Fonte: http://www.consueloblog.com/perseu/ 

 

 Quando se refere aos homens o estupro tem uma compreensão e "tratamento" 

diferenciado. Vejamos no exemplo ainda na mitologia grega onde Chrysippus foi estuprado 

por Laio e ficou conhecido como "o crime de Laio". Tal caso causou tamanha indignação e 

foi tratado com severa punição que atingiu não somente o agressor, mas também sua família, 

incluindo filho, esposa e netos. 

 Percebemos que o estupro não foi romantizado e a culpa não recaiu sobre a vítima, nos 

mostrando mais uma vez que a concepção patriarcal é extremamente sexista, pois o estupro 

contra a mulher é naturalizado e silenciado, porém contra os homens é punido e 

criminalizado. 

 Já em outro momento da história, na Roma Antiga, mantém se viva a lenda do Rapto 

das Sabinas
13

, história supostamente ocorrida no século VIII A.C, que relata que devido à 

                                                           
13

 Uma reflexão sobre a cultura do estupro. Disponível em: 

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2016/06/uma-reflexao-sobre-cultura-do-estupro.html Acesso em: 

24/09/2017 

 

http://www.consueloblog.com/perseu/
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falta de mulheres em Roma, o rei Rômulo teria declarado guerra ao Reino dos Sabinos, e 

durante a invasão, várias mulheres foram sequestradas e estupradas, sendo levadas cativas 

para Roma, e obrigadas a se tornarem esposas dos romanos. 

 

Figura 5: O Rapto das Sabinas (Nicolas Poussuin, 1635-1635) 

 

Fonte: Leandro Villar - Seguindo os Passos da História, 2016 

 

 Durante o período das Cruzadas (século XI-XIII), alguns cruzados recebiam a benção 

dos padres e/ou dos bispos, lhes concedendo proteção e redenção pelos pecados já cometidos 

e pelos possíveis pecados que viriam a cometer. Dessa forma, muitos cruzados estupraram 

cristãs, judias e muçulmanas sem se preocupar em serem condenados por seus atos, pois 

diante da guerra, era uma prática comum e eles já haviam recebido o perdão.  

 Em outro momento tivemos a Era dos Descobrimentos (século XV-XVIII), os 

europeus os quais começaram a desbravar os oceanos e continentes, cometeram os mais 

diversos crimes nestas viagens. Muitas africanas, ameríndias e asiáticas foram estupradas 

nestas invasões, guerras e colonizações. Podemos aqui chamar atenção para o caso brasileiro, 

a miscigenação se dá a partir desse momento, onde o senhor detém de total propriedade da 

escrava e estas são sexualmente abusadas. 

 No que se refere à miscigenação brasileira
14

, há relatos que alegam que o estupro em 

nossas terras vem deste seu descobrimento - quando os portugueses estupraram as mulheres 

indígenas. Entretanto, arrastou-se pela história também o legado da escravidão, onde às 

mulheres negras foram brutalmente estupradas pelos senhores - satisfazendo seus desejos 

sexuais com as negras - criando uma relação esposa versus escrava negra, que além de 

                                                           
14

 A cultura do estupro da sua origem até a atualidade. Disponível em: https://www.geledes.org.br/cultura-do-

estupro-da-sua-origem-ate-atualidade/. 
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reproduzir a violência sobre o corpo da mulher, contribuiu para a rivalidade entre as mulheres. 

Esse fato inquestionável da nossa constituição sócio-histórico cultural ainda é romantizado - a 

miscigenação é explicada pelo amor e paixão entre brancos e negros. 

 Davis (2016, p. 17-36) nos explicita sobre a realidade da mulher negra nos Estados 

Unidos. Apesar de detalhar a realidade de seu país, podemos reportar alguns elementos ao 

Brasil levando em consideração as similaridades do tratamento às mulheres durante o período 

escravagista nas Américas. No período da escravidão, o povo negro era considerado como 

uma propriedade, e isso tornavam homens e mulheres negros iguais, no que se refere ao 

trabalho, pois ambos são compreendidos como "unidades lucrativas" para seu proprietário - 

uma força de trabalho super explorada em tempo integral. 

 As mulheres negras não detinham de gênero do âmbito do trabalho, mas no campo dos 

maus tratos e do abuso sexual estas eram consideradas úteis para os proprietários e os feitores. 

Isso quer dizer que as mulheres negras - escravas eram consideradas apenas como uma força 

de trabalho capaz de ser exploradas, assim como os homens.  

 Na verdade, a exploração e opressão da mulher negra e escrava era dada por 

conveniência, ou seja, ora explorada como força de trabalho igualada aos homens, ora 

explorada, oprimida e reduzida a simples fêmeas para satisfação dos seus proprietários. "O 

estupro, na verdade, era uma expressão ostensiva do domínio econômico do proprietário e do 

controle do feito sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras" (DAVIS, 2016, p. 

20). 

 Ainda durante o período escravocrata, Davis (2016) salienta que após o fim do tráfico 

internacional de escravos a opressão da mulher negra se intensifica, pois agora a capacidade 

reprodutiva das mulheres é levada em consideração. Isso porque a compra e venda de 

escravos pelo tráfico tinha sido vedada e agora seria necessário gerar uma grande produção de 

bebês, que logo seriam os novos escravos a serem vendidos e terem sua força de trabalho 

explorada - ainda criança na maioria das vezes. 

 Aquelas escravas que engravidavam, teriam seu filho como novo escravo da fazenda 

ou seria vendido para outro senhor, já que durante um longo tempo, os escravos (as) eram 

considerados propriedade, assim como qualquer outra mercadoria passível de compra e venda. 

Isso significa que as mulheres foram reduzidas a puras reprodutoras, tornando-se um 

instrumento da ampliação da força escrava - permitindo que elas fossem expostas as mais 

diversas formas de coerção sexual. 

 As escravas carregavam um fardo muito pesado e desumano no que diz respeita a 

opressão, que era muito diferente do que sofriam os homens. Nota-se que:  
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As escravas eram inerentemente vulneráveis a todas as formas de coerção 

sexual. Enquanto as punições mais violentas impostas aos homens 

consistiam em açoitamentos e mutilações, as mulheres eram açoitadas, 

mutiladas e também estupradas. O estupro, na verdade, era uma expressão 

ostensiva do domínio econômico do proprietário e do controle do feitor 

sobre as mulheres negras na condição de trabalhadoras (DAVIS, 2016, p. 

20). 

 

 É importante ressaltar que ainda que essas mulheres negras estivessem vivendo sob 

tamanha opressão e tendo sua própria subjetividade sendo criada por outros indivíduos que se 

diziam proprietários delas, as mulheres tiveram papel fundamental na resistência à escravidão, 

lutando por igualdade e o fim da distinção dos sexos, pela aniquilação do estupro como arma 

de dominação e por todas outras formas de opressão que sofriam. 

 No Brasil podemos citar o exemplo de Dandara
15

 que pode ser considerada uma líder 

no movimento negro. Ela representa a luta por liberdade de homens e mulheres negras do 

período da escravidão. Dandara dos Palmares 
16

 é suprimida na história brasileira, assim como 

nossas próprias raízes, contudo podemos dizer que devido ao seu protagonismo que "Dandara 

vive". 

 Vilhena & Zamora (2004, p. 115) trazem outros exemplos da história humana 

mostrando que até período feudal o estupro era considerado um crime contra a propriedade, 

ou seja, a mulher é propriedade por direito do seu marido ou de seu pai e se esta fosse 

violentada, perderia seu valor como objeto, principalmente se esta fosse virgem. Nota-se, que 

o crime não está ligado a uma violação do corpo feminino, mas sim daquele que a detém, já 

que na ótica do patriarcado o homem é o proprietário. Assim, o estupro é um crime contra a 

família  da mulher violentada. 

 Já no século XVI, o crime de estupro passou a ser visto como forma de violência 

sexual, porém compreendido como roubo à castidade e à virtude.  Ainda que o estupro seja 

considerado crime, este era tratado e resolvido somente pelos homens, permanecendo a ideia 

de que a mulher pertence a uma figura masculina. É também mantida a  compreensão de que a 

mulher deve ser pura, casta e que siga integramente os princípios morais, sociais e éticos. 

                                                           
15

 E Dandara dos Palmares, você sabe quem foi? Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-dandara-dos-

palmares-voce-sabe-quem-foi/. Acesso em: 1/11/2017 
16

 Dandara foi esposa de Zumbi dos Palmares, o líder da luta e resistência negra no Brasil. Dandara é vista como 

heroína e lutou pelas libertação dos negros e negros no Brasil, liderando mulheres e homens. Infelizmente não se 

tem conhecimento ou registros de onde ela nasceu ou de sua descendência africana e tampouco como seja a sua 

imagem, contudo, isso não impediu que Dandara seja referência para o movimento negro e homenageada por 

grupos feministas. Disponível em: https://www.geledes.org.br/e-dandara-dos-palmares-voce-sabe-quem-foi/. 

Acesso em: 11/01/2018 
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 E durante Segunda Guerra Mundial 
17

(1939-1945), um dos mais conhecidos crimes 

contra as mulheres ocorreu no Oriente, entre o Exército Imperial Japonês, o qual enganou e 

sequestrou milhares de mulheres dos países vizinhos, as enviando para prostíbulos ou "casas 

de conforto"
18

. Essas mulheres eram chamadas de ianpu (mulher de conforto) ou jogun-janpu 

(mulheres do conforto militar). 

 Percebe-se que durante o decorrer do tempo histórico, o "estupro é um ato relacionado 

ao domínio e submissão das mulheres" (VILBENA & ZAMORA, 2004, p. 115), tanto que 

desde a época primitiva tem-se o domínio da força masculina como uma forma de opressão da 

mulher. Como falado, a forma como se enxerga a presença feminina na vida social, está 

relacionada ao seu papel de procriação, de cuidar da casa e dos filhos e as tarefas mais ligadas 

a casa. Porém para o homem foram delegadas as tarefas de liderança - esta confundida com 

ações violentas, de uso de força, de coerção, ameaça, entre outras.  

 Sendo assim, a violência contra a mulher nas suas mais variadas expressões e o modo 

como até hoje enxerga-se a mulher reflete o patriarcado, o machismo e a divisão social do 

trabalho que vigoram na sociedade durante os séculos -  apontando que o estupro contra as 

mulheres é um produto da forma social a qual estamos inseridos. E de certo modo, explica 

porque as mulheres são alvos frequentes dessa forma de violência. 

 

Desde os tempos pré-históricos até o presente, acredito, o estupro tem 

representado uma função vital; não é nada mais nada menos do que um 

processo consciente de intimidação através do qual todos os homens mantêm 

todas as mulheres num estado de medo... Como arma básica de força contra 

as mulheres, o estupro, uma prerrogativa masculina, [...] é um crime político, 

o meio definitivo de os homens manterem as mulheres subordinadas como o 

segundo sexo (BROWNNMILLER, 1975, p. 15 Apud VILHENA & 

ZAMORA, 2004, p. 117). 

 

                                                           
17

 Uma reflexão sobre a cultura do estupro. Disponível em: 

http://seguindopassoshistoria.blogspot.com.br/2016/06/uma-reflexao-sobre-cultura-do-estupro.html Acesso em: 

24/09/2017 

18
 As "Casas de Conforto" eram  prostíbulos que tinham as mulheres como escravas sexuais a serviço dos 

soldados japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. As primeiras "Casas de Conforto" foram criadas em 

1932, durante a batalha de Xangai. Após a Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1937, estas casas foram instaladas 

geralmente em terras ocupadas. Estima-se que antes e durante a Segunda Guerra Mundial, entre 100.000 a 

200.000 mulheres foram forçadas a oferecer serviços sexuais aos soldados japoneses e havia cerca de 2.000 

destes locais verdadeiramente demoníacos. Disponível em: https://tokdehistoria.com.br/tag/casas-de-conforto/. 

Acesso em: 11/01/2017 
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 Segundo Saffioti (2015, p.18) quando se fala em violência, nos remetemos a pensar 

em situações que cotidianamente muitas pessoas passam, como assaltos, roubos, furtos, 

sequestros, homicídios, entre tantos outros, que esta forma de definir o que é violência, passou 

a ser entendido em caráter popular. Contudo, podemos definir violência como a ruptura de 

qualquer forma de integridade da vítima, seja ela psíquica, física, sexual e moral.  

 Essas variadas manifestações contemporâneas da violência, segundo Silva (2008, p. 04 

- 05) impactam diretamente a vida dos seres individuais e estão ancoradas em uma dada 

historicidade. Para o autor, a violência de modo amplo pode ser mais ou menos visível, 

reconhecida socialmente ou não, mas ainda assim ela é capaz de violar, ferir, oprimir e 

principalmente de impor interesses e vontades que irão sustentar interesses sociais 

individuais. 

 Isso significa dizer que a violência não está necessariamente relacionada ao uso da 

força física sempre, mas tem relação com finalidades, desejos, intenções e interesses 

diversificados e revela também que a violência pertence às relações humano-sociais, e que 

estão fundamentadas nesse complexo social, produz impactos em diversas esferas, como na 

econômica, política, social e cultural dos indivíduos. 

 O Brasil não está isolado no que se refere à violência, os números são preocupantes, 

mas no mundo todo. Segundo a Organização Compromisso e Atitude
19

, baseados em dados da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), da Organização das Nações Unidas (ONU) estima-e 

que 35% das mulheres no mundo todo já sofreram algum tipo de violência física e/ou sexual 

do seu parceiro íntimo ou violência sexual por um não-parceiro em algum momento de suas 

vidas.  

 A mesma fonte revela que em estudo realizado em 2012 em Nova Deli, mostrou que 

92% das mulheres indianas já relataram ter sofrido algum tipo de violência sexual em espaços 

públicos ao longo de sua vida e que 88% declararam que foram alvos de assédio sexual 

verbal, como assobios, gestos obscenos, comentários indesejados, entre outros. 

 De acordo com a Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), cerca de 120 

milhões de mulheres em todo o mundo (pouco mais de 1 a cada 10) tiveram relação sexual ou 

outros atos sexuais forçados em algum momento de suas vidas e neste caso, os agressores 

mais comuns são atuais ou ex-maridos, companheiros ou namorados. 

                                                           
19

 Alguns números sobre a violência contra as mulheres no mundo. Disponível em: 

http://www.compromissoeatitude.org.br/alguns-numeros-sobre-aviolencia-contra-as-mulheres-no-mundo/. 

Acesso em 24/09/2017 
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 Ainda de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU) uma em cada 

três mulheres é maltratada e coagida a manter relações sexuais, ou submetida a outros abusos. 

Entre 30 e 60% das mulheres já sofreram algum tipo de violência física por parte de seus 

companheiros e 48% das meninas e jovens entre 10 e 24 anos afirmam ter tido suas primeiras 

relações sexuais sob coação (AMARAL& PORTO, 2014, p. 210). 

 A violência contra as mulheres parou de ser concebida como problemas isolados e 

individuais de agressões, ameaça, homicídios, humilhação, espancamentos abusos, estupros, 

entre outras, mas como problema social. Isso quer dizer que tem sua origem nas relações 

sociais. (BOSELI & COULOURIS, 2009, p. 126). 

 Mas especificamente significa que as situações de violência que eram percebidas 

como conflitos individuais e que deslocam a atenção para os comportamentos individuais 

como, por exemplo: a mulher é adúltera? O marido é alcoólatra? O padrasto é pervertido? 

Perguntas como essas fazem com que se acredite que os comportamentos individuais, morais 

e éticos, é quem dão origem a violência e não como um elemento produzido socialmente. 

 Então, quando a violência deixa de ser problema daquela mulher ou daquele homem, 

que passa ser problema da sociedade:  

 

Significa que a forma como nossa sociedade está organizada de certa forma, 

permite que um indivíduo do sexo masculino ("o homem"), que atinge o 

status, a posição social de "marido", agrida "sua" mulher - no sentido 

histórico da mulher como propriedade do marido e da violência como forma 

de exercer domínio de posse - caso ele considere que ela não corresponda 

adequadamente ao que se esperta socialmente, de uma "mulher", de uma 

mãe, de uma esposa (BOSELI & COULOURIS, 2009, p.126-127). 

 

 A forma social como se concebe a sexualidade e o próprio ato sexual, torna possível a 

existência da utilização da força física para exercer domínio sobre a mulher, seja por meio da 

agressão, pelo estupro ou da violência contra mulher em diferentes formas.   

 E o modo como socialmente se concebe o sexo (ato sexual) aponta para qual local 

"enquadra-se" o agressor e a vítima. Boselli & Coulouris relatam baseadas em entrevista com 

agressores sexuais da Delegacia da  Mulher do Distrito Federal, realizada por  Lia Zanotta 

Machado 
20

no ano 2000, que a fala dos agressores caracterizam as vítimas não como sujeitos, 

mas apenas e exclusivamente mulheres  - sinônimo de objeto sexual e para estes mesmos 

agressores. Para eles o estupro só se caracteriza - diferenciando de ato sexual consentido - 

                                                           
20

 Lia Zanotta Machado é professora titular de Antropologia da Universidade de Brasília, Coordenadora do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas da Mulher (NEPeM/UnB e Dra. em Ciências Humanas pela USP. 
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pela  intensidade do ato (o grau da violência). Dessa maneira, eles identificam o estupro como 

uma relação sexual com uma prostituta (BOSSELI & COULOURIS, 2009, p. 130). 

 Essa associação do estupro com o ato sexual com uma prostituta está relacionada a um 

comportamento já naturalizado para os homens de necessidade de desenvolvimento de sua 

sexualidade - que não pode ser reprimida, segundo a nossa cultura, mas também o direito do 

prazer (este que é historicamente negado as mulheres), ou seja, o sexo com uma prostituta 

estaria relacionado a algo que ultrapassa os "limites" de um ato sexual com sua 

esposa/companheira. Já que pelo patriarcado o sexo para os homens é um elemento quase que 

vital, um direito a eles pré garantidos, a experiência sexual com uma prostituta dá a eles o 

direito de agir ao modo que desejarem, haja visto que aquela mulher é apenas um objeto de 

satisfação de suas necessidades. 

 O ato do estupro então traz a tona uma demarcação de papéis sociais já naturalizados, 

ou seja, o papel do dominador versus o dominado. Dessa forma, o estupro aparenta ser ato 

sexual "comum", visto que a sexualidade masculina foi construída metaforicamente para 

pensar que aquele que penetra é o responsável por apoderar-se do corpo do outro 

(MACHADO, 2004, p. 40). 

 

[...] o lugar do masculino na relação heterossexual é pensado como o único 

que se apodera porque é o único que penetra. Poder-se-ia pensar, ao menos 

logicamente, que o sexo que se apodera é, não o que penetra, mas o que 

absorve, o que engloba, o que traz para o interior, ou então que os dois se 

apoderassem um do outro. Contudo, a penetração peniana  tomou a primazia, 

tornando-se o único instrumento que se apodera sexualmente. Isso leva, 

paralelamente, a identificar o portador do sexo masculino como o sujeito e 

não o objeto da relação sexual (BATAILLE, 1989, Apud MACHADO, 

2004, p. 41). 

 

 Machado (2004, p. 42-43) faz apontamentos no sentido de que o  estupro carrega 

consigo a ruptura do sujeito e do objeto da sexualidade, mas também o desrespeito da 

vontade/desejo do outro. Isso significa dizer que o estupro está envolto por um  "jogo de 

sedução" - onde o não dito por uma mulher na maioria dos casos é considerado como talvez 

ou como um sim. 

 Na verdade, essa percepção nos revela que segundo o patriarcado a mulher não precisa 

ter prazer e que o papel social que foi designado à mulher é de oferecer prazer - 

desrespeitando a figura feminina como sujeito que tem o direito de desenvolver também a sua 

sexualidade. 
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 Podemos observar que o patriarcado trabalhou muito bem para que a sexualidade 

masculina fosse desenvolvida, aflorada e não reprimida, ao contrário das mulheres. Vamos 

tomar como simples exemplo as revistas de conteúdo sexual (pornográfico) em que os 

homens sempre tiveram acesso com mais facilidade e com menos idade do que as mulheres. 

Por outro lado também,  inexiste conteúdo desse material voltado para o público feminino - e 

mesmo as revistas de nu masculino são direcionadas aos homens, ao público masculino gay - 

como se as mulheres não gostassem desse tipo de material ou que não devam ter interesse por 

sexo. 

 Logo, a virilidade masculina não pode ser ferida e o homem vai esperar que o não dito 

pela mulher, seja uma forma de sedução, ou como comumente se fala, que a mulher está se 

fazendo de difícil para se valorizar e vai buscar forçar uma iniciativa sexual. O que não pode 

ocorrer é o homem ser negado por uma mulher, pois isto lhe apontaria fraqueza e a sua 

virilidade deve ser constantemente (re)afirmada. 

Vejamos um trecho da fala de um agressor sexual em entrevista: 

 

O M. pegou e ficou assim assustando sem saber, ela pegou e ainda 

abraçou com ele assim. Eu acho que ela não estava disposta não, ela 

não estava nem esperando isso... (...) Ela pegou e disse 'o que vocês 

quiser fazer, pode fazer'. (...) Pra mim que ouvi ela falar acho... que 

ela tava a fim. Não sei se era medo, pra mim ela tava a fim..., só é o 

que eu acho assim no meu pensamento, meio anestesiado na bebida e 

coisa e tal, sabe que o bêbado não tem juízo, sabe que o bêbado e o 

louco não tem juízo para nada. Eu acho que não sei se ela sentiu 

prazer; eu não sei não, aí deve ser com ela... Eu acho assim pelo..., eu 

acho que ela sentiu prazer, eu acho que ela sentiu prazer 

(MACHADO, 2004, p. 42). 

 

 Nota-se que o não foi transformado em sim e o estupro aconteceu. O que o agressor 

espera em uma situação como essa é a aceitação da  mulher para com ele (homem), e não a 

punição. Entretanto como já foi construído que "a passividade deve ser feminina e a 

agressividade masculina" (MACHADO, 2004, p. 46), passamos a acreditar que o apoderar-se 

do corpo alheio (feminino) seja algo tão naturalizado pela ordem masculina que beira a 

sedução, que associa o estupro não como crime, mas como afirmação positiva do verdadeiro 

macho. 

 Ser fraco sexualmente para os homens é demonstração de fraqueza e falta de 

virilidade, mas por outro lado, sinaliza também o modo como os homens foram criados e 

sociabilizados, denotando uma crueldade social ao criar um "exército de homens" que não 

saibam lidar com um não, que não podem demonstrar emoção e sentimentos e que devem 
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manter sua dignidade, honra e moral acima de qualquer coisa e qualquer pessoa, pois "o 

verdadeiro homem é aquele que pode ter todas as mulheres" (MACHADO, 2004, p. 44). 
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CAPÍTULO 2 – ESTUPRO CONTRA AS MULHERES - UM PANORAMA 

NACIONAL E A REALIDADE NA CIDADE DE RIO DAS OSTRAS 

 

"Por um mundo onde sejamos 

Socialmente iguais, humanamente diferentes 

 e totalmente livres". 

Rosa Luxemburgo 

 

 Façamos o exercício de pensar o crime de estupro
21

, na forma legislativa e começamos 

a mostrá-lo desde os tempos mais antigos, como no Hamurabi (cerca de 1772 a.c) onde o 

crime já era previsto. Observe a seguinte redação:  

"Art. 130 se alguém viola a mulher que ainda não conheceu homem e vive na casa 

paterna e tem contato com ela e é surpreendido, este homem deverá ser morto e a mulher irá 

livre". tempo. 

 Nota-se que nesse código Hamurabi que foi escrito a mais de três mil anos pelo rei da 

Babilônia, o crime era previsto para mulheres virgens (as consideradas puras) e que estão 

sobre domínio de uma figura masculina que é o pai. O patriarcado já estendia sua mão 

opressora nas mulheres a um longo. 

 Na legislação hebraica, aplica-se pena de morte ao homem que violar a mulher que 

está prometida em casamento, já aquelas que não são desposadas, o agressor deveria pagar 

cinquenta quilos de prata ao pai da vítima e casar-se com ela. Veja que a mulher além de ser 

tida como uma propriedade do pai deve se casar com aquele que a estuprou como uma forma 

de reparação da agressão. 

 Já no antigo Egito, a pena legal para o agressor era a mutilação e na Grécia antiga era 

estipulada inicialmente uma multa e tempo depois a pena de morte foi imposta. A penalidade 

ao agressor com a morte também foram medidas adotadas pelo direito romano e pelo velho 

direito germânico. 

 Se tratando do estupro em nosso território
22

, podemos dizer que ele faz parte do Brasil 

desde seu descobrimento em 1500. Nas Ordenações Afonsinas
23

, no código legal que durou 

até 1513, o crime de estupro já estava previsto em lei. 

                                                           
21

 Breve Histórico do estupro e alterações trazidas pela lei 12.015 de 2009. Disponível em: 

https://larissasguario.jusbrasil.com.br/artigos/190271977/breve-historico-do-estupro-e-alteracoes-trazidas-pela-

lei-12015-de-2009. Acesso em: 02/11/2017 
22

 O estupro no Brasil Colônia. Disponível em: http://www.pedrodoria.com.br/um-pouco-de-

historia/2016/6/2/um-estupro-no-brasil-colonia. Acesso em: 02/11/2017 
23

 As Ordenações Afonsinas (1500-1514) foram elaboradas sob os reinados de João I, D. Duarte e Afonso V, mas 

como o trabalho foi finalizado no reinado de Afonso V, recebeu esse nome de Ordenações Afonsinas. É 

composta de cinco livros, compreendendo a organização judiciária, competências, relações da Igreja com o 
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Nele continha a forma como a vítima devia se portar para registrar queixa da agressão. 

Vejamos:  

"Que se alguma mulher forçarem em povoado, que deve fazer querela em esta guisa, 

dando grandes vozes, e dizendo, ‘vedes que me fazem’, indo por três ruas; e se o assim fizer, 

a querela seja valedoura: e deve nomear o que a forçou por seu nome". 

 Percebe-se que a responsabilidade de punição do indivíduo agressor está nas mãos na 

vitima, pois a mulher está incumbida de se expor e de gritar em ambiente público quem foi 

seu agressor - desrespeitando a dor e o trauma da vítima, pois considerava que "a mulher 

estuprada tinha de ter presença de espírito para, imediatamente após o ato, sair gritando pelas 

ruas que fora vítima do crime e, se possível, citando o criminoso" (DORIA, 2016, s/p). 

 Em 1830 entra em vigor o Código Criminal do Império e o capítulo III diz respeito aos 

crimes contra a segurança da honra onde o estupro é um crime que está relacionado com a 

honra e honestidade da família da vítima. Centraliza a discussão na mulher virgem e honesta. 

Além disso, o agressor que casasse com a vítima não sofreria as penas previstas na lei. 

Denota-se a importância de pagar dote a família da vítima como se o dinheiro fosse meio de 

reparar o dano físico e psicológico causado. 

 E em 1890 é promulgado um novo código criminal, que altera alguns aspetos da 

legislação, inclusive o título do capítulo que agora é denominado de "da violência carnal" que 

ainda compreende essa modalidade de violência "atentado ao pudor" e leva em consideração a 

mulher virgem, pura e honesta. No Código Civil de 1916, o homem era considerado o chefe 

de família e a mulher uma "relativamente incapaz". A alteração desse artigo só aconteceu em 

1962, pela lei 4121, que modificava a redação e concedia a mulher casada à plena capacidade 

de agir (SOUSA, 2017, p. 63). 

 No código penal de 1940, o estupro era classificado como "Crime contra os costumes"  

e o delito é tido como algo que fere a moral e é uma desonra para a mulher (GOMES, 2016, p. 

66). É até os anos de 1970, o argumento de "legítima defesa da honra" era admitido para 

inocentar aquele que assassinava seu cônjuge. Em 1984, o art.28 especifica que "não exclui a 

imputabilidade penal: I - a emoção ou a paixão" (SOUSA, 2017, p. 63). 

 As mudanças mais substanciais começam a aparecer a partir das reivindicações dos 

movimentos feministas, mais fortemente a partir da década de 70 e no Brasil, a partir de 1988, 

                                                                                                                                                                                     
Estado, processo civil e comercial. As Ordenações se consagraram como o primeiro código legislativo de 

Portugal, como  fonte do direito nacional e prevalente. Disponível em: 

http://cadernoconciso.blogspot.com.br/2010/03/ordenacoes-afonsinas-manuelinas-e.html. Acesso em: 

11/01/2018 

http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/afonsinas/l5pg29.htm
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com a promulgação da Constituição Federal, onde a mulher passou a lograr de igualdades nas 

funções, no plano familiar (IPEA, 2014, p. 05).  E somente em 2009 que o Código Penal se 

aproxima da garantia de direitos das pessoas vítimas de estupro. 

 O estupro atualmente  está qualificado na forma da legislação vigente do país, sob o 

número 12.015/2009 no qual o estupro
24

 é considerado como o" ato de constranger alguém, 

mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso" (BRASIL, Lei n. 12.015, de 07 de ago. de 2009). 

 Com essa nova redação o estupro passa a ser compreendido como um crime que fere 

gravemente a dignidade da vítima além de se constituir como "um crime complexo em sentido 

amplo. Nada mais é do que o constrangimento ilegal voltado para uma finalidade específica, 

consistente em conjunção carnal ou outro ato libidinoso" (MASSON, Apud CASTRO, 2013). 

 A antiga redação 
25

o estupro tinha como vítima apenas a mulher, o estupro só era 

considerado mediante introdução do pênis na vagina de forma forçada e não consentida e o 

crime de atentado violento ao pudor era enxergado de modo se a vítima fosse forçada a 

praticar ou a se submeter à prática de ato libidinoso na conjunção carnal. 

 Nas alterações de 2009 o crime de atentado violento ao pudor se fundiu ao crime de 

estupro. "Portanto, agora, se, em um mesmo contexto fático, o agente forçar a vítima à 

conjunção carnal e, em seguida, submete-a a outro ato libidinoso (ou vice-versa), pratica-se 

somente um crime: o de estupro" (CASTRO, 2013). 

 O delito de estupro nessa nova perspectiva estabelece a possibilidade de  ocorrer com 

qualquer sujeito, sendo homem ou mulher, visto que "o tipo penal não mais exige nenhum 

gênero, e prossegue independendo de qualquer qualidade especial do agente. Assim, é 

possível que haja estupro cometido por ambos os sexos" (AMARAL; JUNIOR & MELO, 

2014). 

 Além disso, da nova redação ter revogado artigos, unidos outros e mudar o tipo de 

ação penal, a legislação conceituou o estupro como crime hediondo
26

, que não precisa 

necessariamente de conjunção carnal (penetração) para a configuração do crime e ainda 

apresentou pena mais severa quando o crime ocorrer com menores de 18 anos e maiores de 14 

anos - inclui o estupro de vulnerável, artigo nº 217 que é a prática de ter "conjunção carnal" 

ou "ato  libidinoso" com menor de 14 anos. 

                                                           
24

 Na legislação brasileira, desde 2009 o estupro inclui vítimas do sexo masculino, contudo este trabalho foca sua 

atenção ao sexo feminino. 
25

 Legislação comentada - artigo 213 do CP - estupro. Disponível em: 

https://leonardocastro2.jusbrasil.com.br/artigos/121943503/legislacao-comentada-artigo-213-do-cp-estupro. 

Acesso em: 02/11/2017 
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 É um crime considerado de extrema gravidade, que merece maior atenção do legislador e maior rigor penal. 
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 O código penal brasileiro passou por mudanças consideravelmente tardias, contudo é 

de se notar de que a retirada de alguns termos como: "mulher honesta", "crimes contra os 

costumes", "mulher virgem", entre outros que explicitavam uma prática discriminatória, já 

apontam outra compreensão da violência sexual. Além disso, as alterações na legislação 

expressam o agravamento penal, colocando o estupro e o atentado ao pudor como crimes 

hediondos - aumentando a pena consequentemente. (BOSSELI & COULOURIS, 2009, p. 

132-133). 

 O endurecimento penal nos casos de estupro se torna uma medida adotada, 

principalmente para aqueles casos que ganham a cena midiática, mas em suma o agravamento 

da legislação penal não acabará com esse tipo de crime
27

. Na verdade, a penalização deveria 

fazer parte de um conjunto de medidas, que atravessam aspectos educacionais, 

socioeconômicos e culturais para o agressor. Pela via da legislação, a raiz do problema não 

está sendo atingida e por isso, mudanças reais para solucionar essa expressão da questão 

social não irá acontecer. 

 Faz-se necessário tratar também da Lei nº 11.340 que é comumente conhecida como  a 

Lei  Maria da Penha
28

, que se tornou instrumento para lidar com a violência em âmbito 

doméstico e familiar contra a mulher. A lei ganhou esse nome em homenagem a Maria da 

Penha Maia Fernandes, que por vinte anos lutou na justiça pela punição de seu ex-marido 

agressor. 

 Maria da Penha sofreu inúmeros maus tratos e em 1983 sofreu a primeira tentativa de 

assassinato pelo então marido, que disparou um tiro de espingarda nas costas enquanto a 

mesma dormia. Marcos Viveros (ex-marido) alegou em justiça que era inocente e que o 

disparo foi feito por assaltantes que invadiram a casa. A vítima ficou hospitalizada por meses 

e ficou paraplégica. 

 Meses depois, Maria da Penha sofre sua segunda tentativa de assassinato onde o ex-

marido tentou eletrocutá-la durante o banho. Maria da Penha consegue sob ordem judicial a 

sua saída da casa do agressor e inicia uma batalha judicial, que obteve a primeira condenação 

de Viveros apenas em 1991. Ainda assim, ele conseguiu anular o julgamento. 

                                                           
27

 "Aumentar a pena não é a solução para acabar com o estupro, nuca foi e nunca será", afirma especialista. 

Disponível em: http://justificando.cartacapital.com.br/2016/06/03/aumentar-pena-nao-e-solucao-para-acabar-

com-estupro-nunca-foi-e-nunca-sera-afirma-especialista/. Acesso em: 30/11/2017 
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 Quem é Maria da Penha Maia Fernandes. Disponível em: http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-

maria-da-penha-maia-fernandes/. Acesso em 03/11/2017 
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 Já em 1996, Marcos Viveros foi condenado e mais uma vez recorreu e obteve sucesso. 

Ainda que o caso de Maria da Penha tenha ganhado repercussão internacional, seu ex-marido 

só foi cumprir dois anos de pena em 2002. 

 O caso de Maria da Penha 
29

não é uma exceção, mas expressa a vida de inúmeras 

mulheres  que sofrem com a violência diariamente e demonstra como a justiça brasileira 

demorou a compreender que a violência contra a mulher deve ser tratada como um crime com 

grande potencial ofensivo. 

 A criação dessa lei permitiu elaborar mecanismos mais contundentes para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de definir penas mais severas 

- eliminando medidas como pagamento de cestas básicas ou multas como pena -, englobou 

medidas de urgência e de assistência a serem tomadas e acrescentou outros tipos existentes de 

violência contra a mulher, como física, sexual, psicológica, patrimonial e assédio moral. 

 Ressalta-se que não é somente uma reforma penal que irá solucionar este problema 

social. A violência contra a mulher ainda impera sobre uma perspectiva que coloca o estupro 

como o resultado de uma necessidade sexual masculina natural e instintiva que não pode ser 

reprimida, controlada e suprida. Por outro lado, apontam que o comportamento inadequado 

feminino -  que provoca os homens  e que motiva a agressão (BOSSELI & COULOURIS, 

2009, p. 131-132). 

2.1. O estupro no Brasil 

 A história brasileira nos ajudou a revelar que o estupro de alguma forma sempre 

existiu, ainda que em distintas formas e diferentes fases da organização social. Para mais, 

podemos ainda perceber que esta atrocidade marca os dias atuais e está em cena não apenas 

como uma brutal violência contra as mulheres, mas como uma arma de guerra.  

 Tomemos como exemplo, a  guerra em Ruanda que tinha um caráter político, por isso 

se torna ainda mais brutal, pois o povo de etnia hutu, sob o comando de seus líderes, buscou 

eliminar outra etnia menor, os tutsi. As ocorrências de estupro durante a guerra civil em 

Ruanda (1994), que após mais de duas décadas de ocorrido, ainda existem consequências para 

as mulheres vítimas que as assolam. A Organização das Nações Unidas 
30

(ONU) estimou que 
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 Lei Maria da Penha. Disponível em: http://www.observe.ufba.br/lei_mariadapenha. Acesso em: 03/11/2017 
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 Ruanda vinte anos depois: o trágico depoimento dos filhos do estupro. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/internacional/ruanda-20-anos-depois-o-tragico-depoimento-dos-filhos-do-

estupro-8812.html. Acesso em: 29/09/2017 
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ao menos cinco mil crianças nasceram como frutos do estupro durante a guerra, contudo, o 

Fundo de Sobreviventes acredita que esse número seja bem maior, chegando a vinte mil. 

 Tal fato fez que com ao menos quinhentas mil mulheres tenham sido violentadas em 

Ruanda, pois o estupro de mulheres era considerado uma recompensa aos homens que mais 

matavam durante a guerra. 

 Cavalcanti & Pereira apontam que compreender o estupro como uma arma e/ou 

estratégica de guerra, à medida que se torna uma ferramenta de tortura, de dor, sofrimento, 

humilhação, genocídio e limpeza étnica, já que o ato sexual em si não tem o intuito de forçar, 

aterrorizar, humilhar, matar e lesionar (SHIMKO Apud CAVALCANTI & PEREIRA, 2015, 

p. 08). 

 Outro caso conhecido (PERES Apud CAVALCANTI & PEREIRA, 2015, p.09) deu-

se na guerra da Bósnia (1991-1995) que também tinha um caráter político, de genocídio e de 

limpeza étnica, onde por ordem governamental as milícias e os militares sérvios dizimaram de 

maneira intencional uma gama de bósnios. Os estupros das mulheres ocorriam em locais 

chamados de campos de estupros - no qual decorriam torturas e as mulheres eram 

sucessivamente forçadas a manter relações com os soldados sérvios (SABOURIN Apud 

CAVALCANTI & PEREIRA, 2015, p. 09). [...] o estupro funcionava, assim como ainda 

funciona, como parte do arcabouço estratégico de guerra, e tem por objetivo principal infligir 

trauma e, [...] majoritariamente no corpo da mulher o meio para macular a identidade do 

inimigo [...]. (CAVALCANTI & PEREIRA, 2015, p. 10). 

 Nahoum-Grappe sinaliza que esse método de ação na guerra oferece um modelo de 

extermínio de um determinado povo considerado inimigo, na verdade de exercer poder de um 

grupo sobre o outro e o estupro é uma expressão de uma inimizade sanguínea, pois as 

mulheres violentadas e feitas de escravas agora terão de carregar consigo e transmitir a 

identidade de outro grupo - outra cultura, hábitos, memória e costumes.  

 Carregar a identidade de outro povo está relacionado com a filiação de sangue - 

elemento fundado na gênese do patriarcado e da monogamia das mulheres, sobretudo -, pois 

neste caso, transmitir os descendentes do povo considerado inimigo é como uma mancha 

sobre aquele território que agora estaria perpassado por costumes, hábitos e cultura de outra 

comunidade (NAHOUM GAPPE, 2015, p. 22).  

 

Carregar um filho produto de um estupro, pode facilmente ser visto como 

uma maneira extremamente cruel de tortura. As mulheres que passaram por 

essa experiência acabaram por serem reduzidas ao que seria equivalente a 

incubadoras, ou receptáculos, servindo ao propósito de tão-somente 
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reproduzir genes (SABOURIN, 2009 Apud CAVALCANTI & PEREIRA, 

2015, p. 11). 

 

 A violência de modo amplo faz parte da sociedade antes mesmo desta chegar a sua 

contemporaneidade, ela é onipresente e se manifesta de variadas formas, atingindo e violando 

direitos humanos.  

 As mulheres e os homens estão imersos em relações sociais e históricas que ligam a  

masculinidade e a violência como uma simples relação de afirmação de poder, que funciona 

sobre o contexto do patriarcado e do machismo e é significativo que se notabilize que a 

violência está principalmente vinculada aos homens, ou seja, são exercidas majoritariamente 

pelos homens e na sua maioria também, as mulheres são os alvos da violência, seja ela moral, 

psicológica, física, sexual (WELZER-LANG, 2004, p.113). 

 Um estudo do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes 
31

(UNODC) 

publicou em 2014 que 95% dos homicidas no mundo todo são homens. Há estudiosos que 

dizem que existem fatores biológicos e sociais para explicar essa associação majoritária do 

homem a violência, ou seja, a testosterona
32

 seria um fator influenciador, mas a forma como 

os homens foram socializados e educados a fortalecer sua virilidade, sua agressividade e a 

reprimir seus sentimentos, cedeu estrutura capaz de criar homens "naturalmente" mais 

violentos do que as mulheres. 

 O mais importante a se observar, é no mínimo os fatores sociais e culturais aos quais 

os meninos desde a infância estão imersos e são os responsáveis por homens mais violentos 

na fase adulta. Os homens não são naturalmente ou biologicamente mais violentos. Eles foram 

ensinados e socializados para serem violentos, como quando: 

 

encorajados a brincar com armas e a brigar; aprendendo que para ser um “homem de 

verdade” é preciso brigar com quem o insulta; sendo tratados de forma violenta por 

seus companheiros e familiares; sendo encorajados a tomar atitudes violentas pelo 

seu grupo de amigos; e sendo ridicularizados quando não o fazem. Ensinado-lhes 

que é correto expressar raiva e agredir outros, mas não os educando a expressar 

tristeza e remorso, por exemplo (PROMUNDO, 2001, p. 25) 

 

 Os homens agressores definem as suas ações violentas como algo intencional - à 

medida que desejam comunicar seu desejo, expressar seu sentimento ou como ferramenta de 

correção. Denota-se com isso, que a compreensão por parte dos homens, sobre o que é a 

mulher e sobre o que sejam as suas ações violentas - não sendo nada além de um instrumento 
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 Por que os homens são responsáveis por 95% dos homicídios no mundo? Disponível em: 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2016/10/por-que-os-homens-sao-responsaveis-por-95-dos-homicidios-no-

mundo.html. Acesso em: 20/10/2017 
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 Hormônio encontrado em homens e mulheres, porém em maior quantidade nos homens. 
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de poder. Essa forma de entendimento e a forma como se construíram os papéis sociais e as 

relações desiguais entre os sexos colocou a mulher enquanto objeto sexual de submissão, e 

aos homens de possessão. 

 Vale lembrar que a violência é algo praticado por todos (homens e mulheres), assim 

como o estupro. Contudo, se considerarmos o sistema capitalista em toda sua estrutura que 

fortalece a opressão masculina contra as mulheres, o patriarcado e o machismo - estaremos ao 

menos sinalizando motivos suficientes para esclarecer o porquê as mulheres são os maiores 

alvos do estupro. 

 E se tratando de estupro, a maioria
33

 esmagadora dos agressores é do sexo masculino e 

quando se refere à criança como vítima é de (92,55%); a porcentagem se eleva para 96,69% 

quando o crime é contra adolescentes; e 96,66% quando a vítima é adulta. 

Antes de qualquer coisa devemos esclarecer que aqui nosso foco é discutir o estupro 

contra as mulheres, porém não podemos invisibilizar, ainda que em número pequeno, os casos 

de estupro com vítimas masculinas.  

 Dados do Instituto de Segurança Pública (ISP) e revelados pelo Jornal Extra
34

, 

mostram que no estado do Rio de Janeiro entre janeiro de 2016 e junho de 2017 foram 

registrados 5.962 casos, onde  a maioria das vítimas de estupro é do sexo feminino, sejam elas 

meninas, adolescentes ou mulheres, refletindo quase 85%. Em 115 casos registrados (1,6%), o 

gênero da vítima foi ignorado ou não foi informado e quando a vítima é do sexo masculino, a 

pesquisa aponta que de cada três vítimas, duas são crianças com menos de doze anos. 

 Dentro de um ano e meio a Polícia Civil registrou 945 estupros a vítimas do sexo 

masculino. Isso equivale a 52 casos por mês ou quase dois por dia. Desse total 627 (66%) 

tinham até doze anos de idade, 137 casos (14%) eram adolescentes - entre 13 e 17 anos, 77 

vítimas (8%) tinham idade superior a 18 anos e 26 casos com vítimas com mais de 30 anos. 

 No ano de 2017, em março foram registrados 60 casos, em maio 61 e em junho 68 

vitimas no estado do Rio de Janeiro. Isso demonstra que o estupro, como uma forma bárbara 

de violência sexual vem crescendo também no universo de vítimas masculinas. 
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 A violência alem do estupro coletivo: breves considerações sobre a cultura de estupro. Disponível em: 

http://justificando.cartacapital.com.br/2016/06/06/a-violencia-alem-do-estupro-coletivo-breves-consideracoes-

sobre-a-cultura-do-estupro/. Acesso em: 30/11/2017 
34

 Quando a vítima de estupro é do sexo masculino: dois em cada três casos são com crianças. Disponível em: 

https://extra.globo.com/casos-de-policia/por-nossa-conta/quando-vitima-de-estupro-do-sexo-masculino-dois-em-

cada-tres-casos-sao-contra-criancas-21793588.html. Acesso em: 02/11/2017 
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 Já a organização 
35

não Governamental mexicana Seguridade, Justiça e Paz, 

anualmente produz uma pesquisa global sobre a violência (avalia as taxas de homicídio em 

cidades com mais de 300 mil habitantes) e produz um ranking com as cidades mais 

violentadas do mundo. Os dados de 2017 revelam que as nove primeiras posições são de 

países da América Latina e de 50 países do ranking, o Brasil ocupa dezenove posições. 

Vejamos o quadro completo das cidades mais violentas do mundo: 

 

Tabela 1: Ranking completo das cidades mais violentas do mundo 

Posição Cidade País Taxa de Homicídios (cada 

100 mil habitantes) 

1 Caracas Venezuela 130.35 

2 Acapulco México 113.24 

3 San Pedro Sula Honduras 112.09 

4 Distrito Central Honduras 85.09 

5 Victoria México 84.67 

6 Maturín Venezuela 84.21 

7 San Salvador El Salvador 83.39 

8 
Ciudad 

Guayana 
Venezuela 82.84 

9 Valencia Venezuela 72.02 

10 Natal Brasil 69.56 

11 Belém Brasil 67.41 

12 Aracaju Brasil 62.76 

13 
Cidade do 

Cabo 
África do Sul 60.77 

14 ST. Louis Estados Unidos 60.37 

15 
Feira de 

Santana 
Brasil 60.23 

16 
Vitória da 

Conquista 
Brasil 60.10 

17 Barquisimeto Venezuela 59.38 

18 Cumaná Venezuela 59.31 

19 
Campos dos 

Goytacazes 
Brasil 56.45 

20 Salvador Brasil 54.71 

21 Cali Colômbia 54.00 

22 Tijuana México 53.06 

23 Guatemala Guatemala 52.73 

24 Culiacán México 51.81 

25 Maceió Brasil 51.78 

26 Baltimore Estados Unidos 51.14 
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 As 50 cidades mais violentas do mundo. Disponível em: 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2017/05/cidades-mais-violentas-mundo.html. Acesso em: 21/10/2017 
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27 Mazatlán México 48.75 

28 Recife Brasil 47.89 

29 João Pessoa Brasil 47.57 

30 Gran Barcelona Venezuela 46.86 

31 Palmira Colômbia 46.30 

32 Kingston Jamaica 45.43 

33 São Luís Brasil 45.41 

34 Nova Orleans Estados Unidos 45.17 

35 Fortaleza Brasil 44.98 

36 Detroit Estados Unidos 44.60 

37 Juárez México 43.63 

38 Teresina Brasil 42.84 

39 Cuiabá Brasil 42.61 

40 Chihuahua México 42.02 

41 Obregón México 40.95 

42 

Goiânia e 

Aparecida de 

Goiânia 

Brasil 39.48 

43 
Baía de Nelson 

Mandela 
África do Sul 39.19 

44 Armênia Colômbia 38.54 

45 Macapá Brasil 38.45 

46 Manaus Brasil 38.25 

47 Vitoria Brasil 37.54 

48 Cucutá Colômbia 37.00 

49 Curitiba Brasil 34.92 

50 Durban África do Sul 34.43 

Fonte: Pragmatismo Político 

 

 O Brasil também ocupava em 2014 a 11º posição entre os países mais inseguros do 

mundo 
36

 revelado por um estudo da ONG americana Social Progress Imperative, que se 

baseia em aspectos como números de homicídios, percepção de criminalidade, terrorismo, 

crimes violentos, entre outros. Tais números revelam o quanto a população brasileira está 

envolvido, por uma violência histórica - que foi construída ao longo do tempo -, mas também 

expressa a forma como esta nação foi gerada e como essa expressão da "questão social" 

ganhou variados contornos, se tornando um dos grandes problemas nacionais. 
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 Índice aponta o Brasil como 11º país mais inseguro do mundo. Disponível em: 

http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-mundo/. 

Acesso em 21/10/2017 
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Figura 6: Fragmento do ranking dos países mais inseguros do mundo
37

 

 

Fonte: RevistaVeja/ 2014 

 

 O atlas da violência de 2017 revelou os 30 municípios mais violentos do Brasil no ano 

de 2015 e podemos notar que nesta lista vinte e dois municípios deste ranking estão nas 

regiões Norte e Nordeste. Devemos analisar essa informação, levando em consideração os 

fatores culturais e socioeconômicos de casa região - ajudando a desmistificar que a violência 

não é algo natural, mas como fruto histórico das relações sociais, econômicas, políticas e 

culturais. 
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 Ranking dos países mais inseguros do mundo. Disponível em: http://veja.abril.com.br/blog/impavido-

colosso/indice-aponta-brasil-como-11-pais-mais-inseguro-do-mundo/ 
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Tabela 2: Os 30 municípios mais violentos em 2015, com população superior a 100 mil 

habitantes, segundo a soma das taxas de homicídios e de MVCI. 

Fonte: Atlas da Violência/2017 

 

 Esses dados em caráter amplificado podem agora nos possibilitar fazer recortes 

menores, ou seja, podemos então apresentar informações sobre o estupro, levando em 

consideração um país que tem a violência na sua essência e na sua base de formação.  

 Tendo em consideração o estupro, é importante ressaltar que o  ato sexual em si, pode 

ser considerado uma "possessão" (no sentido de tomar posse do outro) de um sexo pelo outro 

e o estupro acaba por constituir mais do que uma agressão sexual, moral e física, mas é um 

assassinato da identidade da mulher: "O estupro é a constatação na negação da mulher como 

indivíduo" (NAHOUM-GRAPPE, 2004, p.23). 

 No Brasil, podemos citar os casos de estupro coletivo 
38

 que cresceram absurdamente e 

que marcaram o último ano, passando a  ocorrer em média dez casos por dia. Os dados do 

Ministério denunciam que os números mais que dobraram nos últimos cinco anos, onde em 

2011 foram registrados 1. 570 casos e em 2016 esse número passou para 3. 526. Esses dados
39
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 Casos de estupro coletivo mais que dobraram no Brasil nos últimos cinco anos. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/08/casos-de-estupro-coletivo-mais-que-dobraram-no-brasil-

nos-ultimos-cinco-anos. Acesso em: 03/10/2017 
39

 Brasil teve um estupro coletivo a cada 2 horas e meia , em 2016; número cresceu 124%  em 5 anos. Disponível 

em: https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/brasil-teve-um-estupro-coletivo-a-cada-2-horas-e-meia-em-

2016-numero-cresceu-124-em-5-anos.ghtml. Acesso em: 03/10/2017 
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correspondem dizer que a cada duas horas e meia uma mulher foi vítima de estupro coletivo, 

ou seja, é um aumento de 124% nos números de casos em um intervalo de 5 anos. Essa 

mesma fonte de dados apontou as três capitais que mais houve índice de estupro por grupo de 

100 mil habitantes. Vejamos: 

 

Gráfico 1: Casos de estupro coletivo por habitante em 2016
40

 

 

Fonte: G1- DF 

 

 Esse crescimento do estupro coletivo gera a criação momentânea de sentimentos 

diversos na população, como indignação, ódio, repulsa, entre outros. Mas, por outro lado, 

aponta o quanto ainda tem sido visto com naturalidade a violação do corpo feminino. 

 Uma pesquisa 
41

 mostrou que um a cada três brasileiros concordam com a seguinte 

frase: "A mulher que usa roupas provocativas não pode reclamar se for estuprada". Denota-se 

na pesquisa que 30% dos homens e 30% das mulheres concordam com tal afirmação. Esse 

número acaba por ser igual em ambos os sexos devido a uma cultura de estupro e a presença 

do machismo ser tão latente, que ele é reproduzido automaticamente/naturalmente pelas 

mulheres. 
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 Figura 6: Disponível em: https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/brasil-teve-um-estupro-coletivo-a-cada-

2-horas-e-meia-em-2016-numero-cresceu-124-em-5-anos.ghtml.  
41

 Um terço dos brasileiros culpa mulheres por estupros sofridos. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2016/09/1815301-um-terco-dos-brasileiros-culpa-mulheres-por-

estupros-sofridos.shtml. Acesso em: 03/10/2017 
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 A mesma pesquisa salientou que 37% dos brasileiros acreditam que "as mulheres que 

se dão ao respeito não são estupradas", denotando que o controle sobre o corpo feminino não 

é decidido por elas e que as mulheres ainda têm seus corpos perpassados por valores morais e 

éticos que as aprisionam em si mesmas. 

 É muito comum delegar a culpa do estupro a própria vítima, alegando que esta estava 

com a roupa inadequada, o short curto, bêbada, passou tarde da noite por um determinado 

local, sua calça era justa demais, provocou e se insinuou, entre outras, formas um tanto 

bizarras para não dizer que a culpa é do estuprador. Pois vejamos que inúmeras mulheres 

carregam consigo a dor física e psicológica do estupro, sem contar com a dor na alma por se 

achar e sentir culpada. 

 

Figura 7: Comentário de homem sobre estupro coletivo.
42

 

 

Fonte: G1- DF 

 

 Comentários carregados de machismo como exposto na imagem acima, só expressam 

como a nossa sociedade está muito bem fundamentada nas bases do patriarcado e do 

machismo, que lidam dessa forma acima com situações de violência, principalmente aquelas 

que envolvem a violação do corpo feminino. Este é um mero exemplo de como uma educação 

pautada nos moldes do patriarcado reproduzem uma banalização de um problema social tão 

grave que, por sua vez, tem um alvo claramente definido, que é a mulher. 

 A naturalização da violência sexual contra a mulher ficou mais perceptível  após a 

utilização do termo Cultura do Estupro que basicamente nos ajuda a identificar a reprodução 
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 https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/brasil-teve-um-estupro-coletivo-a-cada-2-horas-e-meia-em-2016-

numero-cresceu-124-em-5-anos.ghtml 
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de conceitos construídos historicamente pelo patriarcado que dizem respeito sobre a 

sexualidade de homens e mulheres. 

 Esses elementos da cultura do estupro ajudam a dar legitimidade a valores sociais 

rígidos, carregados de machismo e preconceito e que desejam explicitar quais os 

comportamentos sociais que as mulheres deveriam seguir para não serem vítimas de estupro. 

É dessa forma, que "se materializa as falas de que se estivesse em casa, não seria estuprada; se 

não se vestisse dessa forma...; ou isso aconteceu por andar com más companhias" 

(ALBUQUERQUE, 2016). 

 Manter a mulher nessa situação de vulnerabilidade e de medo constante é importante 

para o patriarcado, pois isto reflete que o seu mecanismo ideológico de manutenção para 

funcionamento do capitalismo continua em atividade. Perpetuar uma ideologia que forneça 

mecanismos de opressão da mulher está relacionado historicamente com o aprisionamento da 

mulher no âmbito doméstico e como apêndice do homem e da família, que atua para garantir a 

reprodução da força de trabalho dessa família. 

 Segundo Albuquerque
43

, a cultura do estupro está pautada pela socialização do 

machismo - que oprime as mulheres e buscar nos ensinar desde nosso nascimento que 

devemos "usar rosa, brincar de bonecas e se comportar como mocinhas". Esse machismo 

enraizado também influencia a cultura do estupro à medida que sexualiza o corpo feminino, 

como por exemplos nas propagandas; na naturalização do assédio que é entendido como 

elogio; na não aceitação do não feminino, até mesmo pelos maridos, namorados e 

companheiros e também na sexualização precoce das crianças, as chamadas "novinhas". 

 No Brasil, em pesquisa realizada pelo site The Economist esse termo "novinha" é mais 

procurado no site pornográfico PornHub, que atualmente é um dos mais conhecidos nessa 

área (SOUSA, 2017, p. 46). 
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 A cultura do estupro e a naturalização da violência contra a mulher (Tribuna Hoje-  06/062016). Disponível 

em: http://www.compromissoeatitude.org.br/a-cultura-do-estupro-e-a-naturalizacao-da-violencia-contra-a-

mulher-tribuna-hoje-06062016/ 
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Gráfico 2: A supremacia pornográfica 

 

Fonte: SOUSA, (2017, p. 46) 

 

 Foi ensinado de modo cultural que as meninas/mulheres amadurecem mais cedo, na 

verdade elas foram e são erotizadas desde muito cedo. Foi colocado que os assobios, as 

puxadas de cabelos, as passadas de mão, a velha história de que "um tapinha não dói" e as 

cantadas são formas de elogio e de demonstração de afetividade e desejo. Muito pelo 

contrário, são comentários grosseiros, desrespeitosos  e que buscam naturalizar o domínio 

sexual dos homens sobre as mulheres. 

 É buscando esse domínio sexual forçado que o estupro passou a fazer parte da rotina 

de  muitas cidades brasileiras. Os dados apresentados pelo Anuário de Segurança Pública nos 

últimos anos mostram que em 2013 foram registrados 50.320 casos de estupro, em 2014 

foram 47.646 casos, em 2015 são 45.460 e em 2016 49. 497. 

 Existe uma diminuição relativa nos três primeiros anos, contudo há um aumento de 

3,5% no último ano se comparado com o anterior. Ainda se faz importante salientar que os 

números não expressam a problemática do estupro em sua totalidade, na verdade são 

estimativas, pois muitos casos de estupros não chegam a ser notificados, pois algumas vítimas 

não fazem denúncia. 

 Muitos dos dados que atualmente temos já consolidados tem a participação do Sistema 

de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), que foi criado e, 2006 e em 2011 passou 

também a receber os dados de violência doméstica e sexual (que neste caso inclui o estupro), 
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determinando a notificação compulsória pelo profissional responsável pelo atendimento a 

vítima.  

 Recentemente foi publicada a 11º edição do  Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 

que apresentou os dados mais recentes de estupro no país. 

Tabela 3: Estupros por capitais - 2015-2016 

Grupos 

segundo 

qualidade 

dos dados (2) 

UF Capitais Estupro 

Ns. Abs. Taxas (3) Variação (%) 

2015 (4) 2016 2015 (4) 2016 

        

    Total capitais 11.251 11.513 23,1 23,5 1,5 

        

Grupo 1 PA Belém 479 481 33,3 33,3 0,0 

MG Belo Horizonte 550 568 22,0 22,6 2,8 

PR Curitiba 577 533 30,7 28,1 -8,3 

SC Florianópolis (5) 111 176 23,6 36,8 55,9 

CE Fortaleza 483 458 18,6 17,5 -5,8 

PB João Pessoa 80 83 10,1 10,4 2,4 

AL Maceió 161 143 15,9 14,0 -11,9 

AM Manaus 706 783 34,3 37,4 9,0 

RN Natal 164 126 18,9 14,4 -23,8 

PE Recife  394 390 24,4 24,0 -1,5 

RJ Rio de Janeiro  1.474 1.392 22,8 21,4 -5,9 

PI Teresina  189 226 22,4 26,7 19,1 

ES Vitória 20 15 5,6 4,2 -25,8 

        

Grupo 2 SE Aracaju 133 160 21,0 24,9 18,7 

MS Campo Grande 448 443 52,5 51,3 -2,3 

MT Cuiabá  385 353 66,3 60,3 -9,1 

GO Goiânia 121 158 8,5 10,9 29,0 

RS Porto Alegre 203 240 13,7 16,2 17,9 

AC Rio Branco 317 219 85,5 58,1 -32,1 

MA São Luís 205 224 19,1 20,7 8,4 

SP São Paulo  2.087 2.316 17,4 19,2 10,3 

        

Grupo 3 RR Boa Vista 143 174 44,6 53,3 19,6 

DF Brasília 624 666 21,4 22,4 4,5 

AP Macapá 257 294 56,3 63,2 12,1 

TO Palmas 56 45 20,5 16,1 -21,7 

RO Porto Velho  333 382 66,2 74,7 12,8 

        

Grupo 4 BA Salvador 531 447 18,2 15,2 -16,3 

Fonte: 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública 

 

 Perceba que as capitais brasileiras com maiores índices de estupro contra mulheres são 

Rio de Janeiro e São Paulo nos dois anos demonstrados. Entretanto, o estado de São Paulo 

obteve um crescimento dos casos registrados. Em 2015 foram 2.087 casos e em 2016 foram 

2.316. 
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 A cidade de São Paulo 
44

tem registrado quase 7 estupros por dia entre janeiro e julho 

de 2017, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Já foram notificados neste ano 

1.384 casos, significando uma média de 197 casos por mês. Do total de 1384 casos, 903 

foram registrados como estupro de vulnerável, ou seja, vítimas menores de 14 anos. 

 

Gráfico 3: Números de casos registrados de estupro em São Paulo 

 

Fonte: Jornal Folha de São Paulo 

 

 No Rio de Janeiro 
45

em 2017 tem crescido os casos de estupro com crianças e 

adolescentes menores de 18 anos. Entre janeiro e Maio de 2017 foram registrados 88 casos 

com menores, incluindo o estupro de vulnerável. É um aumento de 42% se for comparado ao 

ano anterior, quando foram registrados 62 casos. 

 

Tabela 4: Casos de estupro com menores em 2017 

 

Fonte: G1. Com 

                                                           
44

 Cidade de São Paulo tem quase sete casos de estupro registrados por dia. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/09/1917036-cidade-de-sao-paulo-tem-quase-sete-casos-de-

estupro-registrados-por-dia.shtml 
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 Polícia registrou 88 casos de estupro de menores em 2017. Disponível em: https://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/policia-registrou-88-casos-de-estupro-de-menores-em-2017-no-rio.ghtml 
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 Nesse levantamento, as mulheres/meninas expressam 87% das vítimas, no perfil das 

vítimas a faixa etária com maior incidência é com 12 anos, em que 92% dos casos são com 

estupros de vulneráveis e nos 80% dos casos os agressores são do âmbito familiar da vítima. 

 No que se refere aos dados de violência à mulher negra
46

, o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), do ano de 2014 aponta em sua nota técnica uma maior 

incidência de mulheres sendo vítimas com 88,5% e deste universo, 41,8 são pardas- 

apontando que a mulher negra arrasta consigo uma cultura de estupro deste os tempos da 

escravidão - onde eram violentadas pelos senhores de escravos e pelos feitores. 

 Por tudo que se avaliam, é necessário levarmos em consideração que a incidência 

maior de casos ocorre com as mulheres - particularizando 89% deste universo de violência 
47

-  

e isto expressa um fenômeno que não é isolado e que está ligado diretamente ao contexto 

social. Mais do que isso, deve ser levado em consideração o contexto econômico, político e 

cultural a qual essas vítimas estão inseridas. Pois, todos esses aspectos servem como uma 

forma de exploração e dominação do sexo masculino sobre o feminino. 

 

Tabela 5:  Características pessoais das vítimas de estupro 

 

Fonte: IPEA 

 

 Davis (2016) no livro Mulheres, Raça e Classe faz uma discussão brilhante do estupro 

e da violência contra a mulher, principalmente da mulher negra - evidenciando uma relação 
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 Nota Técnica - Estupro no Brasil: Tratamento e consequências. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf. Acesso em: 

03/10/2017 
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 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2017/01/Anuario_Site_27-01-2017-RETIFICADO.pdf. Acesso em: 03/10/2017 
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entre o estupro, a escravidão e a colonização. A filósofa diz que "a proliferação da violência 

sexual é a face brutal de uma intensificação generalizada do sexismo, que necessariamente 

acompanha a agressão econômica (DAVIS, 2016, p. 202)". 

 Para ela o estupro está na estrutura do capitalismo, pois é nessa forma de organização 

da vida social que se faz necessário o reforço constante da masculinidade e da existência de 

uma opressão generalizada contra a mulher. 

 Por último, mas não menos importante, existe o estupro de mulheres casadas ou em 

relacionamento estável. É uma discussão que gera polêmica devido a conceitos enraizados 

que colocam a mulher-esposa como posse do seu marido/companheiro e que esta tem o dever 

de satisfazer todas as necessidades do seu companheiro. Além disso, o sexo dentro do 

casamento nessa forma de compreensão é visto como parte indispensável ao casamento e que 

a mulher tem como obrigação conjugal realizar. 

 Segundo a ONU
48

, dos 193 países do mundo, apenas em 52 deles consideram o 

estupro marital como crime. No Brasil, a lei Maria da Penha (aqui já mencionada), inclui esta 

forma de agressão à mulher. 

 A ONU também estima que 2,6 bilhões de mulheres e meninas vivem em países onde 

o estupro  no casamento não é criminalizado e também estimasse que uma a cada três 

mulheres já tenham sido vítima de violência física e/ou sexual, na maior parte das vezes 

cometida pelo seu parceiro. Tal fato nos remete a pensar a caracterização do estupro em 

épocas passadas em que era entendido como um crime a honra (da família/homem) e não 

como uma violação do corpo feminino. O estupro dentro do casamento foi estabelecido como 

violação de direito humanos pela ONU em 1993, pois se entende que nenhuma relação deve 

causar danos aos envolvidos. 

 O Brasil, assim como outros países da América Latina, como Argentina, Bolívia e 

Equador, é considerado avançado no que diz respeito a legislação que inclui violência marital. 

Entretanto, a Índia, por exemplo, não considerava o estupro no casamento como crime, a não 

ser que a mulher casada seja menor de 15 anos.  

 Recentemente a legislação 
49

indiana sofreu alterações e o sexo sem consentimento 

com mulheres casadas menores de 18 anos poderão ser tratadas como estupro. A vítima deve 

registrar o ocorrido até um ano após o incidente. Ainda que a legislação proíba o casamento 
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 Marido que estupra a mulher é punido criminalmente em 52 países. Disponível em: 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2016/03/22/marido-que-estupra-a-mulher-e-punido-

criminalmente-em-apenas-52-paises.htm 
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 Índia decide que sexo com menores de 18 anos pode ser tratado como estupro. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/sociedade/india-decide-que-sexo-com-menores-casadas-pode-ser-tratado-como-

estupro-21934890 
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com meninas menores de 18 anos, muitas deles continuam sendo obrigadas a manter essa 

prática.  

 Se tratando de legislações, a poucos dias no Brasil a câmara dos deputados 
50

aprovou 

um Projeto de Emenda Constitucional (PEC 181/2011), que agora foi encaminhada para o 

plenário da câmara que proíbe o aborto em todos os casos, inclusive aqueles que já são 

previstos na legislação brasileira, como nos casos de estupro ou de risco de morte para a mãe. 

 O incoerente é que a votação ocorreu com 19 parlamentares e apenas um deles era 

mulher. Isso que dizer que mais uma vez homens decidiram aquilo que diz respeito ao corpo 

da mulher. Não cabe ao sexo masculino julgar, culpar, decidir ou criminalizar algo que tange 

a esfera do corpo feminino. 

 Podemos notar que no caso brasileiro, que o espaço público 
51

é ocupado 

majoritariamente pelos homens e no governo Michel Temer vimos à acentuação desse 

fenômeno associado a um retrocesso de direitos para a classe trabalhadora, e também para as 

mulheres. 

 Uma das suas primeiras ações como presidente interino, sob o argumento de corte de 

gastos, foi a redução de ministérios, realocando e agrupando pastas conjuntas e reduzindo em 

meras secretarias. Assim Temer fez com o Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial, da 

Juventude e dos Direitos Humanos - colocando-os em único agrupamento. 

 O Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial já possuía por sua vez uma verba 

quase inexistente e após essa realocação, sem dúvidas reduziu ainda mais. Sem falar que a 

cada dia nos deparamos com diversos episódios de violência contra a mulher, nas suas mais 

variadas formas, o aprofundamento do racismo, do aumento do genocídio da população negra 

e indígena e do esmagamento da classe trabalhadora. 

 O presidente interino, assim como os membros de seu governo, exibem um discurso 

de cunho moralista, religioso, racista, homofóbico, excludente  e machista. Desde a votação 

do impeachment que corre discurso "em nome de Deus e da família"; em seguida ocorre o 

reforço do primeiro damismo e do assistencialismo, - prática muito marcante na "Era Vargas" 

no Brasil. Temer também afirma em seu discurso que a mulher tem melhor percepção quanto 

às mudanças econômicas, porque observam com maior clareza as alterações dos preços nos 

mercados. Além de dizer que a responsabilidade pelo trabalho doméstico e o cuidado com as 

crianças é da mulher. 
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 Comissão aprova projeto que restringe aborto até em caso de estupro. Disponível em: 

https://www.cartacapital.com.br/politica/comissao-aprova-projeto-que-restringe-aborto-ate-em-caso-de-estupro 
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 Governo Temer: um ano de retrocesso para as mulheres. Disponível em: 

https://marchamulheres.wordpress.com/2017/05/17/governo-temer-um-ano-de-retrocesso-para-as-mulheres/ 
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 Não somente pelos comentários, Temer cortou 61% (de R$ 42,9 milhões para R$ 16,7 

milhões) das verbas que eram destinadas ao atendimento de mulheres vítimas de violência e 

reduziu em 54% (de R$ 11,5 milhões para R$ 5,3 milhões) o orçamento para políticas de 

incentivo a autonomia das mulheres
52

. Isso mostra o quanto esse governo atual está aliado aos 

setores conservadores, à política neoliberal no desmonte dos direitos e na execução de 

medidas que só oprimem e retiram direitos já conquistados das mulheres. Esse governo quer 

evidenciar que apenas o patriarcado em toda a sua forma de controle não é suficiente para 

manter as mulheres subordinadas, por isso ele visa necessidade de recriar as formas de 

realizar e legitimar a opressão das mulheres. 

 Estamos vivendo a ampliação do retrocesso, fazendo nos caminhar para um patamar 

de elevação da violência contra a mulher - principalmente das mulheres de classe menos 

abastadas. Estima-se que 1 milhão de procedimentos, em geral inseguros, são realizados no 

Brasil e dados da  Organização Mundial da Saúde revelam que a cada dois dias morre uma 

mulher por complicações decorrentes de aborto ilegal. 

 Homens estão legislando pelas mulheres e decidindo por elas escolhas que somente 

dizem respeito ao universo feminino. O aborto ainda está atrelado em aspectos morais e não 

como um direito que deve ser decidido apenas pelas mulheres. O corpo da mulher é 

exclusivamente dela e somente a própria pode decidir aquilo que deseja para si. O que 

deveríamos abortar são o machismo e o patriarcado que ainda mata, mutila e violenta as 

mulheres. 

2.2. A realidade social do estupro contra as mulheres no município de Rio das Ostras 

 De acordo com exposto é possível notar que de uma  forma ou de outra, a violência 

sexual, mas explicitamente estupro, está na estrutura da sociedade, enraizado e naturalizado 

nas relações criadas pelo capitalismo. Ele dá base para a manutenção e existência de uma 

ideologia machista que é responsável por vítimas diárias da opressão - majoritariamente as 

mulheres. 

 Assim, como se faz necessário entender os rebatimentos do patriarcado e do machismo 

para o funcionamento da ideologia do capital e sua presença repressiva e mutiladora na vida 
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 Temer reduz em mais da metade verbas para políticas públicas às mulheres. Disponível em: 

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2017/04/temer-reduz-em-mais-da-metade-verbas-para-politicas-

publicas-as-mulheres. Acesso em: 11/01/2018 
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das mulheres, é fundamental compreendermos os números de violência sexual que compõem 

a realidade social de Rio das Ostras. 

 Rio das Ostras é uma cidade localizada a cerca de 170 Km da cidade do Rio de 

Janeiro, oferece uma grande quantidade de atrativos turísticos, mas também desde sua 

emancipação em 1992 do município de Casimiro de Abreu a cidade tem crescido 

exponencialmente, assim como as cidades vizinhas devido a instauração de indústrias 

petroleiras ao redor do Eixo Campos-Macaé (SOUSA, 2017, p. 56). 

 Essas mudanças no que se refere à instalação de indústrias permitiu uma vasta 

migração de pessoas buscando novas oportunidades de vida e de emprego na cidade, fazendo 

aumentar consideravelmente sua quantidade de habitantes. 

Desde a emancipação da cidade em 1992, Rio das Ostras tem crescido cerca de 11% ao 

ano. Abaixo temos a representação do crescimento populacional do município de 1996 a 

2017. 

 

Gráfico 4: Crescimento Populacional anual de Rio das Ostras, RJ, de 1996 a 2017 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Adaptado por Prefeitura de Rio das Ostras
53

) 

 

 De acordo com os dados do Censo de 2010, a cidade tem uma média de 53.517 

mulheres e 52.240 homens, disposto nas mais variadas faixas etária, como apresenta o gráfico 

abaixo. Ressalta-se pelo mesmo Censo que a maior parte da população da cidade, ou seja,  95%está 

localizada em área urbana.  
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 Dados Populacionais e Rio das Ostras de 1996 - 2017. Disponível em: 

http://www.riodasostras.rj.gov.br/dados-do-municipio.html. Acesso em: 03/10/2017 
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Figura 8: Distribuição por faixa etária da população de Rio das Ostras, RJ de 1996 a 2017 

 

Fonte: IBGE, 2016. (Adaptado por Prefeitura de Rio das Ostras) 

 

 Nota-se que a população da cidade cresce substancialmente a cada ano e hoje 

comporta uma média de 141.117 habitantes, tendo 95% da população residindo em área 

urbana, isto porque ainda existe uma crença de que a cidade pode oferecer melhor qualidade 

de vida e emprego. Contudo, a realidade atual aponta para outro caminho seguindo a trilha do 

desmonte dos direitos sociais, em alta taxa de desemprego, de aumento da pobreza, de 

precarização dos serviços oferecidos a população, entre variadas outras expressões da questão 

social. 

 Posto isso, o estupro contra as mulheres se insere no cenário social da cidade, como 

uma das expressões da questão social, deixando a população feminina do município em 

estado de atenção e fazendo novas vítimas frequentemente. De acordo com o Dossiê Mulher 

2017, no estado do Rio de Janeiro foram 4.013 mulheres vítimas de estupro em 2016 - 

apontando uma redução ao ano de 2015 que foram registrados 4.128 casos. 
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Gráfico 5: Total de vítimas de violência sexual - 2015 (Valores absolutos) 

 

Fonte: Dossiê Mulher 2016 

 

Gráfico 6: Total de Vítimas de violência sexual - 2016 (Valores absolutos) 

 

Fonte: Dossiê Mulher 2017 

 

 Segundo o dossiê mulher de 2016
54

,  a cada duas horas no ano de 2015 uma mulher foi 

vítima de estupro. Isso reflete que a cada 100 crimes de violência sexual no estado do Rio de 

Janeiro, 85 são cometidos contra mulheres. 

 Conforme o ISP-RJ, mais de 55,5% das vítimas de estupro eram meninas de zero a 14 

anos de idade. Em número absoluto são 2.226 meninas menores de 14 anos, configurando o 

estupro de vulnerável. As mulheres entre 18 e 34 anos somam 19,3% do total de vítimas. 

 E no que se refere à cor, 38,9% das vítimas são pardas, 37,8% são brancas e 15,1 são 

pretas. No somatório de pretas e pardas tem-se mais da metade das vítimas, ou seja, 52,3% e 
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 Mulheres Sofreram estupros a cada 2 horas no RJ em 2015. Disponível em: http://g1.globo.com/rio-de-

janeiro/noticia/2016/06/mulheres-sao-85-das-vitimas-de-crimes-sexuais-no-rio.html 
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em relação ao estado civil prevalecem as solteiras o que corresponde ao alto número de 

crianças como vítimas de estupro. 

 

Gráfico 7: Perfil das mulheres vítimas de estupro no estado do Rio de Janeiro - 2016 

 

Fonte: Dossiê Mulher 2017 

 

 Outro ponto importante que merece destaque é a relação do autor da agressão com a 

vítima. Nota-se na tabela abaixo que quase 40,0% dos autores de estupro (39,8%) eram 

pessoas conhecidas ou próximas das vítimas. Pais e padrastos somaram 14,7% das autorias. 

Outro destaque é que 8,9% (356 autores) são companheiros ou ex-companheiros das mulheres 

vítimas de estupro. 

 

Esse dado aponta para a visibilidade dos estupros existentes no âmbito das 

relações conjugais. Isso porque, para muitos, ainda subiste ideia de que o 

casamento ou união estável surge o direito de exigir da mulher a prática de 

relação sexual pelo chamado "débito conjugal", valendo-se o parceiro 

inclusive do uso da violência ou grave ameaça, o que caracteriza legalmente 

estupro (DOSSIÊ MULHER, 2017, p. 50). 

 

  Além disso, mais de 66% dos casos de estupros ocorrem no interior de residência e 

19,4% ocorrem em locais públicos. 
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Tabela 6: Mulheres vítimas de estupro segundo relação do autor com a vítima e tipo de 

local do fato - Rio de Janeiro, 2016 (Valores absolutos e percentuais). 

 

Fonte: Dossiê Mulher 2017 

 

 Outro ponto que chamou atenção e o dossiê deste ano buscou revelar foram às 

importunações ofensivas ao pudor, mais comumente conhecidas como os "assédios de rua", as 

importunações ofensivas, as "encoxadas", as "passadas de mão" em público que nos dados de 

2015 corresponderam a 610 registros na delegacia por parte das mulheres. Já  no ano de 2016,  

588 mulheres denunciaram esse tipo de violência. Em agosto deste ano, um caso de assédio 

sexual ganhou repercussão nacional 
55

após um homem ejacular em uma mulher em um ônibus 

em São Paulo. O agressor já tem cinco passagens na delegacia por estupro. De janeiro a julho 

de 2017
56

, a polícia registrou 288 casos de abuso sexual nos ônibus, nos trens e metrôs na 

região metropolitana de São Paulo.  

 A cidade de Rio das Ostras é conhecida no cenário midiático como a "Cidade do 

Jazz", onde oferece ao público um evento com qualidade musical de sucesso. Contudo, a 

mesma cidade é conhecida pelos altos índices de estupro contra as mulheres e muitos dos 

casos não chegam à cena pública, para conhecimento de todos. 

 De acordo com o ISP-RJ os casos de estupros cresceram consideravelmente não 

somente na cidade de Rio das Ostras, mas nos municípios próximos a cidade também, como 
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 Mulher sofre assédio sexual dentro de ônibus na Avenida Paulista. Disponível em: https://g1.globo.com/sao-

paulo/noticia/mulher-sofre-assedio-sexual-dentro-de-onibus-na-avenida-paulista.ghtml 
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 Em SP, ônibus, trens e metrô se unem contra abuso sexual nos transportes. Disponível em: 

http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/08/em-sp-onibus-trens-e-metro-se-unem-contra-abuso-sexual-

nos-transportes.html 
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Macaé, Casimiro de Abreu, Quissamã, Búzios, Conceição de Macabú, São Pedro da Aldeia, 

entre outros. 

 

Tabela 7: Total de Mulheres Vítimas de Estupro das AISP 25 e 32 - RJ, 2012 - 2016 

Total de Mulheres Vítimas de Estupro das AISP 25 e 32, RJ, 2012 - 2016 

Estado/RJ  2012  2013  2014  2015  2016  

4.993  4.871  4.725  4.128  4.013  

AISP 25 
57

 198 (3,9%)  216 (4,4%)  237 (5%)  196 (4,8%)  267 (6,7%)  

AISP 32 
58

 147 (2,9%)  161 (3,3%)  195 (4%)  105 (2,5%)  146 (3,6%)  

Fonte: Dossiê Mulher 2017 -  ISP – RJ 

 

Tabela 8: Total de Mulheres Vítimas de Tentativa de Estupro das AISP 25 e 32 - RJ, 2012 - 2016 

Total de Mulheres Vítimas de  Tentativa de Estupro das AISP 25 e 32, RJ, 2012 - 2016 

Estado/RJ  2012  2013  2014  2015  2016  

387  556  586  484  387  

AISP 25  20 (5%)  25 (4,5%)  37 (6,3%)  18 (3,7%)  20 (5%)  

AISP 32  16 (4,1%)  24 (4,3%)  30 (5%)  14 (2,9%)  13 (3,4%)  

 

Fonte: Dossiê Mulher 2017 - ISP - RJ 
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  A AISP 25 abrange os municípios de Araruama, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Iguaba 

Grande, Saquarema e São Pedro da Aldeia;  
58

 A AISP 32 abrange os municípios de Casimiro de Abreu, Macaé, Rio das Ostras, Conceição de Macabu, 

Quissamã e Carapebus. 
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Gráfico 8: Casos de Estupros Registrados nos Municípios da AISP 25 e 32, RJ (2012-

AGO/2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ISP – RJ 

 

Tabela 9: Total de Vítimas de Estupro nos Municípios da AISP 25 e 32, RJ (2012 a 

Ago/2017) em Relação ao Número de Habitantes 

 

Fonte: ISP- RJ e IBGE 

 De acordo com esses dados elaborados pela Rosana dos Santos e Silva (estudante de 

Serviço Social/UFF Rio das Ostras) e analisados pela Profª. Dra Kátia Marro (Docente da 

UFF Rio das Ostras e integrante do Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras), a 

maioria dos municípios, segundo Kátia, mantiveram constantes ou aumentaram nos últimos 
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cinco anos os números de estupros registrados, marcando momentos mais críticos em 2014 

para as cidades de Cabo Frio, Macaé e Rio das Ostras. 

 Em relação à projeção de dados para 2017, Rio das Ostras apresenta uma situação 

considerada crítica, ao demonstrar números similares a Cabo Frio e Macaé, sendo que sua 

população é bem menor. A cidade de Saquarema também é preocupante, já que Macaé tem 

uma população três vezes maior que a sua. 

 Percebe-se que desde 2012 a situação de Rio das Ostras tem sido inquietante e a partir 

de 2013 a problemática do estupro tem sido questionada pelas mulheres da cidade e 

principalmente por movimentos de mulheres, como é o caso do Movimento Chega de 

Estupros em Rio das Ostras que é um movimento popular e autônomo, que visa chamar 

atenção das autoridades públicas e da população riostrense em geral no que se refere ao 

estupro. 

 O MCE- RO publicou em 2013 um dossiê que mapeou a realidade da violência sexual 

na cidade e as demandas para o atendimento especializado as mulheres vítimas de violência 

sexual. Para além, o Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras vem realizando ações, 

como reuniões mensais, panfletagens nos bairros com maior incidência de estupro, 

articulações com outros movimentos de mulheres, palestras, cartas de reivindicações, entre 

outras ações. 

 Mesmo diante desses números de casos notificados de estupro contra as mulheres em 

Rio das Ostras e da pressão dos movimentos sociais da região e das mulheres riostrense, 

pouco tem sido feito por parte do poder público local para transformação do cenário atual da 

cidade. É necessário mais do que serviços básicos como iluminação pública, patrulhamento 

policial nas ruas e limpeza de terrenos vazios para a diminuição do estupro contra as 

mulheres. Teremos que pautar ações e a construção de políticas públicas, programas e 

projetos que sejam multidisciplinares e que estes não se constituem como formas paliativas de 

enfrentamento a violência contra a mulher. 
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CAPÍTULO 3 – O ESTUPRO CONTRA AS MULHERES E AS POLÍTICAS 

PÚBLICAS, PROGRAMAS E PROJETOS EM RIO DAS OSTRAS 

 
“Nada é impossível de mudar. Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. E examinai, 

sobretudo, o que parece habitual. Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de hábito como 

coisa natural, pois em tempo de desordem sangrenta, de confusão organizada, de arbitrariedade 

consciente, de humanidade desumanizada, nada deve parecer natural, nada deve parecer impossível 

de mudar.”  

Bertold Brecht 

 

 Como podemos observar, a construção sócio histórica de nossa sociabilidade se 

mantém permeada pelo patriarcado e pelo machismo, que permitiu criar um abismo e uma 

diferenciação entre homens e mulheres que trazem consequências muito mais graves para 

estas.  

 Ainda que a sociedade tenha sido capaz de se desenvolver em diversos aspectos, não 

podemos dizer o mesmo das relações sociais de sexo - que ainda expressam uma desigualdade 

econômica, política e social para as mulheres. Esta diferenciação intencional é criada pelo 

modo de produção capitalista, pois o mesmo baseia-se na desigualdade e a mulher sempre 

teve papel fundamental na divisão sexual do trabalho, na manutenção da força de trabalho e 

para o funcionamento da instituição família. 

 Esse sistema capitalista - patriarcal atua com diversos mecanismos para manter ativa a 

ideia de subordinação feminina e superioridade masculina, tratando essa mulher como objeto 

de satisfação e desejo, e na fetichização do seu corpo. Tais elementos atuam para dar 

legitimidade a violência contra a mulher em suas mais variadas formas, principalmente para o 

estupro de mulheres. 

 Vale ressaltar que a religião e a mídia tem influente participação nesse processo de 

subalternização das mulheres -  ditando a elas normas, condutas; incentivando a rivalidade, 

designando papéis histórico - sociais e encorajando a anulação de si mesmas. 

 Para este capítulo especificamente, nos propomos a discutir os programas, políticas 

públicas e projetos que fazem parte da cidade de Rio das Ostras, como forma de 

enfrentamento a violência contra a mulher, neste caso, o estupro contra as mulheres.  

 Buscaremos tratar aquilo que em âmbito nacional é designado como forma de 

enfrentamento à violência contra as mulheres, ao passo que analisamos o que o município de 

Rio das Ostras tem posto ou não em ação. 

 Abordaremos profissionais da cidade que tem aproximação e/ou atuam nos serviços 

que tratam a violência sexual (estupro) contra as mulheres e representantes de movimentos 

sociais, movimentos de mulheres e de moradoras da cidade que exercem  militância com essa 
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temática, agregando suas percepções sobre aquilo que o município fornece e aquilo que 

deveria ser feito como forma de enfrentamento ao estupro, tais como o Movimento Chega de 

Estupros, a Assistente Social do CREAS Rio das Ostras, a Psicóloga do Fórum da Comarca 

de Rio das Ostras - TJ/RJ, da enfermeira sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde de Rio 

das Ostras e da professora do curso de enfermagem da UFF- Rio das Ostras. 

3.1.  As ações do poder público municipal frente à problemática do estupro 

 No âmbito do governo, a Rede de Atendimento à Mulher em situação de Violência é 

composta pelos seguintes serviços: Centros de Referência de Atendimento à Mulher; Núcleos 

de Atendimento à Mulher; Casas-Abrigo; Casas de Acolhimento Provisório; Delegacias 

Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAMs);  Núcleos ou Postos de Atendimento à 

Mulher nas Delegacias Comuns; Polícia Civil e Militar; Instituto Médico Legal; Defensorias 

da Mulher; Juizados de Violência Doméstica e Familiar; Central de Atendimento à Mulher – 

Ligue 180; Ouvidorias; Ouvidoria da Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres; 

Serviços de Saúde voltados para o atendimento dos casos de violência sexual e doméstica; 

Posto de Atendimento Humanizado nos Aeroportos; Núcleo da Mulher da Casa do Migrante. 

 Normalmente, a porta de entrada da mulher vítima de violência sexual (neste caso 

devemos compreender que o estupro está englobado nessa modalidade de violência) são os 

serviços "não especializados de atendimento a mulher", ou seja, aqueles que não atendem 

exclusivamente as mulheres e que possuem expertise no tema da violência contra as mulheres. 

 Esses serviços seriam os hospitais em geral, os serviços de atenção básica, os 

Estratégias de Saúde da Família, as Delegacias comuns, a Polícia Militar e Federal, os Centros 

de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social (CREAS), o Ministério Público, e as Defensorias Públicas. 

 Agora, com essas informações podemos nos reportar ao município de Rio das Ostras. 

Atualmente o município disponibiliza majoritariamente dos serviços não especializados, tais 

como, o Hospital Municipal, Pronto-socorro Municipal, Programa de Saúde da Família, 

Delegacia, Polícia Militar, Centro de Referência em Assistência Social, o Centro 

Especializado de Assistência Social, o Ministério Público e Defensoria Pública.  

 O serviço especializado disponível atualmente é o Núcleo de Atendimento a Mulher 

(NUAM), localizado dentro das dependências da 128ª Delegacia de Polícia Civil. Na 

realidade, o NUAM de Rio das Ostras é uma conquista impulsionada pelo MCE- RO a partir 
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da análise da realidade local e da articulação política feita na audiência pública organizada 

pela comissão de defesa dos direitos da mulher da ALERJ em 2013. 

 O NUAM foi inaugurado em 2014 e funciona de segunda-feira a sexta-feira em 

horário comercial. Porém, a prefeitura municipal de Rio das Ostras, no seu portal, divulga a 

notícia de que o NUAM funciona 24h de plantão - o que é um grande equívoco publicado 

desde a data de sua implantação. 

 Esse serviço especializado de atendimento a mulher, ainda que se tornasse um passo 

positivo do poder público, frente às reivindicações das mulheres e dos movimentos sociais, 

tem grandes desafios durante sua execução, começando pelo horário de funcionamento (o 

NUAM funciona apenas em dias úteis, em horário comercial). A dificuldade por não ter nada 

que caracterize a existência do Núcleo, nem nos serviços de atendimento às vítimas, e nem na 

própria delegacia, além de não ter profissionais mulheres, treinadas e qualificadas para 

atender as vítimas de violência, em quantidade suficiente para garantir o atendimento. 

 Muitas mulheres que chegam a Delegacia de Polícia Civil sentem-se constrangidas e 

ameaçadas pela figura masculina, (que na maioria predomina nas delegacias do Brasil), pela 

revitimização que sofrem, pela culpabilização da vítima, a falta de preparo dos agentes que 

atendem e a falta de estrutura
59

. 

 Até início desse ano, o município contava como dispositivo especializado a Casa da 

Mulher, que estava vinculada à Secretaria Municipal de Bem Estar Social e tinha como 

objetivo promover atendimentos individualizados, grupos de reflexão e campanhas de 

sensibilização. Uma equipe multidisciplinar prestava serviços de assistência social, psicologia 

e consultoria jurídica. Na casa também acontecia palestras e cursos de capacitação, que 

contribuíam para a inserção da mulher no mercado de trabalho e fortalecimento da autoestima 

daquelas que sofrem algum tipo de violência (PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS, 2016). 

 Contudo, a Casa da Mulher foi abandonada e fechada pelo poder público municipal, 

desde o início da atual gestão. Cabe frisar que Rio das Ostras, desde 2013, aparece com altas 

taxas de violência sexual (estupros) e nada ou quase tem sido feito em âmbito municipal para 

reverter esse quadro. 

 Com isso, podemos trazer o relato de Marília Sousa, formada recentemente pela UFF-

RO, no Curso de Serviço Social e na sua trajetória, podemos citar o envolvimento com o 

MCE-RO. Marília nos aponta sua perspectiva a respeito do fechamento da Casa da Mulher e 

que para ela: 

                                                           
59

 Esta é uma queixa constante de mulheres que procuram a Delegacia para fazer ocorrência de violência sofrida.  
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Efetivamente não houve um grande impacto, visto que a Casa da Mulher não 

vinha prestando o devido serviço há tempos, porém, ainda assim foi uma 

perda, pois as mulheres vítimas de estupro não possuem um centro de 

referência que possam buscar apoio psicológico, social e jurídico. As 

mulheres vítimas de estupros contam com o atendimento hospitalar de 

profilaxia às DST’s apenas. Numa cidade com os números de violência 

como Rio das Ostras isso é pouco, muito pouco (MARÍLIA SOUSA, 

militante do MCE-RO e Bacharel em Serviço Social pela UFF-RO). 

 

 E para Thais Gonçalves, moradora do município, participante do MCE-RO e 

profissional na área de artesanato, com o fechamento da Casa da Mulher, "podemos 

considerar que deixou de existir um espaço voltado ao atendimento a mulher exposta à 

violência, tornando-as mais vulneráveis" (THAIS GONÇALVES, participante do MCE-RO, 

moradora da cidade e profissional de artesanato). 

 É importante dizer, baseando-se na fala das entrevistadas, quando perguntado a elas 

sobre os impactos do fechamento da Casa da Mulher para as mulheres vítimas, seja de 

qualquer tipo de violência, que este dispositivo, ainda que realizando atendimento ao público 

em casos de violência, não conseguiu se consolidar como um equipamento de referência. 

Primeiramente porque as vítimas não tinham a Casa da Mulher como porta de entrada na rede, 

além de não cumprir com todas as especificidades que determina a Política Nacional - 

atuando apenas na orientação e assistência as vítimas. 

Esse aspecto de descumprimento das "normas" pela Casa da Mulher é citado também 

pela Assistente Social Giselly Leão, que atualmente exerce o cargo de coordenação no 

CREAS  de Rio das Ostras. A Assistente Social pontua que "apesar da Casa da Mulher ser 

gerida pela Secretaria de Bem Estar Social do município, ela não seguia as diretrizes da 

Política Nacional de Assistência Social" (GISELLY LEÃO - Assistente Social e 

Coordenadora do CREAS - RO). 

 O MCE-RO desde 2013 já sinalizava que a Casa da Mulher não era um centro de 

referência e também não cumpria com as exigências que a Política Nacional determinava. 

Logo, não recebia verbas do Governo Federal e Estadual, tendo que ser financiado pelo 

próprio município. Na verdade, nunca foi do interesse do poder público municipal regularizar 

a situação da Casa da Mulher e o fechamento foi visto como uma solução para este 

"problema". 

Existe um grande número de mulheres vítimas que são adolescentes e jovens 

(quase 30% das vítimas de 2013 a 2015) segundo o SINAN que não 

chegavam a Casa da Mulher, apenas outros equipamentos públicos - 

especialmente o pronto socorro municipal (66%) das vítimas tinham 34 anos, 

segundo dados do SINAN,  e esta também não chegavam a Casa da Mulher. 

Este dispositivo tinha como público majoritário de atendimento aos casos de 
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violência as mulheres com mais de 30 anos e somente 23% das vítimas de 

violência que chegavam a Casa da Mulher, tinham menos de 30 anos 

(HAYDA ALVES, professora da UFF- RO e militante do MCE-RO). 

 

 Essas informações denotam que a Casa da Mulher tinha um público mais específico, 

deixando de fora, grande número de outras vítimas. Além disso, este equipamento atendia 

primordialmente vítimas de violência doméstica, de natureza psicológica majoritariamente. 

Salienta-se que há um abismo de informações que não chegam a Casa de Mulher e que acaba 

por não permitir pensar ações e estratégicas mais contundentes que possam enfrentar as mais 

variadas formas de violência contra a mulher, principalmente o estupro que ganhou força na 

cidade. 

 Vale ressaltar que a violência contra a mulher não se reduz apenas a violência 

psicológica, e a Casa da Mulher, atendia majoritariamente vítimas de natureza psicológica, 

denotando que as demais formas de violência não estavam sendo identificadas, muito menos 

enfrentadas. 

 O que podemos perceber é que o município não dispõe de políticas públicas de 

enfrentamento a violência contra a mulher, em nenhuma modalidade. Entretanto, como nos 

relata a Hayda Alves, professora do Curso de Enfermagem da UFF - Rio das Ostras, atuante 

na formação em Saúde Coletiva e militante do MCE- RO, que a cidade fornece apenas, 

 

variados programas que abordam, diretamente ou de forma transversal, ainda 

que com limites e de maneira distante da assistência que almejamos no 

Sistema Único de Saúde (SUS), a temática da violência contra a mulher e o 

estupro, como no Programa de Saúde da Mulher, o NASA (Núcleo de 

Atenção a Saúde do Adolescente), o Programa DST - AIDS e Hepatites 

Virais, o Programa de Saúde Mental, a Estratégia de Saúde Familiar, etc 

(HAYDA ALVES, professora da UFF- RO e militante do MCE-RO). 

 

 Ainda que após o relato da Hayda Alves, que nos apresenta alguns programas da área 

da saúde que tratam a violência contra a mulher, mesmo que não tenham nenhum focado na 

temática do estupro, os demais entrevistados (totalizando 8 entrevistados), responderam que 

não conseguem observar nenhuma política pública, programa ou projeto de combate à 

violência - o que torna ainda mais grave e complexa a situação dos estupros em Rio das 

Ostras. 

 Segundo Andréa Viana, Enfermeira Sanitarista da Secretária Municipal de Saúde, que 

atualmente atua como Diretora do Departamento de Programas de Saúde de Rio das Ostras e 

que vem monitorando os casos de violência doméstica e ou sexuais que são atendidos em 

todas as unidades municipais de saúde (serviços de emergência e unidades básicas), o 
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município implantou em 2008 um serviço de referência para o atendimento às pessoas em 

situação de violência sexual, localizado no Hospital Municipal Naelma Monteiro. Essa 

unidade foi escolhida por ser uma Unidade de Atendimento 24 horas e por dispor de equipe 

multiprofissional, adequada às normas de atenção as vítimas de violência sexual. Andréa 

Viana nos relata que: 

 

Após o atendimento imediato realizado pelo hospital, onde devem ser 

realizados procedimentos de proteção, como anticoncepção de emergência e 

as profilaxias das DST´s, hepatites B e HIV. Às vítimas devem ser 

encaminhadas para a equipe Serviço de Atendimento  Especializado – SAE, 

onde o Programa Municipal de DST/AIDS/HIV e Hepatites Virais, para 

acompanhamentos e outros encaminhamentos   necessários, como  o 

atendimento psicológico e social. Nos casos envolvendo adolescentes ainda 

contamos com equipe multiprofissional do Núcleo de Atenção à Saúde do 

Adolescente – NASA.  

Contudo, todas as unidades de saúde,  têm profissionais que podem realizar a 

detecção e o atendimento inicial aos casos de violência  e realizar os 

encaminhamentos necessários para os serviços, assim como realizar a 

notificação compulsória dos casos suspeitos ou confirmados de violência 

sexual e doméstica (ANDRÉA VIANA, Enfermeira Sanitarista da Secretaria 

Municipal de Saúde). 

 

 Perceba que ainda que o relato acima nos mostre que existe um serviço que faz o 

atendimento a mulher vítima de violência sexual - nota-se que este não é um serviço 

específico de atendimento e enfrentamento a violência sexual, que não existem equipes 

profissionais específicas para o atendimento das vítimas e que o município não dispõe de 

nenhuma política pública acerca dessa temática - revelando que a cidade apenas atua com 

demandas imediatas. 

 E com o fechamento da Casa da Mulher, o atendimento à mulher vítima de violência 

passou a funcionar no CREAS, que tem fornecido um serviço por meio de uma equipe 

multiprofissional, e vem buscando manter sempre uma articulação com a rede.  

 

Cabe esclarecer que após o fechamento da Casa da Mulher em Março 

de 2017, o serviço de atendimento as mulheres em situação de 

violência passou a ser ofertado pelo CREAS [...] este que atua com 

demandas de violações de direitos no âmbito familiar, seja física, 

psicológica, sexual, moral, abuso financeiro, abandono e negligência 

(GISELLY LEÃO - Assistente Social e Coordenadora do CREAS - 

RO). 

 

Giselly, atual coordenadora do CREAS, elaborou um breve levantamento sobre a 

violência sexual atendida pelo equipamento neste ano e nos mostra que foram registrados 10 
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casos de violência sexual no CREAS em 2017, sendo 1 com criança, 7 com adolescentes e 2 

com mulheres adultas. Nos dois casos com mulheres adultas a demanda foi espontânea, o da 

criança foi encaminhada pela delegacia e dos adolescentes, seis delas foram pelo Ministério 

Público e um do Conselho Tutelar. 

Apesar disso, o CREAS não prevê o atendimento as mulheres que sofrem violência 

urbana e/ou por desconhecidos. Sendo assim, mesmo que o CREAS venha efetuando, sem 

qualquer impedimento assistência as mulheres que sofrem violência, ainda que com recursos 

limitados e não sendo o público alvo e seu atendimento, como nos relata Renata Coutinho, 

Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras, TJ-RJ. Podemos então dizer, que ainda 

existem mulheres que estão sem atendimento, orientação e assistência, no que se refere à 

violência, incluindo a sexual/estupro. 

Giselly Leão nos conta que os atendimentos as mulheres vítimas ou em situação de 

violência que chegam para o CREAS são de demanda espontânea, busca ativa ou 

encaminhada pela rede. E no caso de mulheres que sofrem estupro geralmente esta vem 

encaminhada pelo Hospital Público Municipal de Rio das Ostras ou pela 128º DP e que 

normalmente o primeiro atendimento a esta mulher se dá pela saúde e posteriormente pela 

assistência social. 

Após avaliação da equipe e em acordo com a usuária ocorre ou não a sua inclusão no 

Programa de Acompanhamento Especializado a Famílias e Indivíduos em Situação de 

Violência (PAEFI) visando o seu fortalecimento e empoderamento para a superação da 

violência sofrida. Além disso, a profissional nos diz que o CREAS vem atuando com uma 

equipe multiprofissional (Assistente Social, Psicóloga e Advogada) para realização do 

atendimento à mulher vítima e realiza todos os encaminhamentos necessários, como o 

direcionamento para atendimento ambulatorial no Centro de Reabilitação (CERE) (GISELLY 

LEÃO - Assistente Social e Coordenadora do CREAS - RO). 

E no que diz respeito ao fechamento da Casa da Mulher, a Enfermeira Sanitarista Andréa 

Viana coloca que ter: 

 

a existência e implantação de um Centro Especializado de Atendimento à 

Mulher que oferecia atendimento psicossocial e jurídico às mulheres de Rio 

das Ostras foi uma grande conquista. Porém, vimos que nos últimos anos 

houve uma redução do número de técnicos especializados no atendimento 

oferecido pela casa, como também a limitação dos horários, sem plantão de 

final de semana. Cabe ressaltar que havia dificuldade  na  acessibilidade 

pelas mulheres que buscavam o serviço, pela localização da Casa. Além 

disso, Sabemos que a  incorporação da equipe técnica de atendimentos às 

mulheres em situação de violência ao CREAS,  não  é o ideal para garantir a 
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continuidade do serviço, porém números demonstram ter havido aumento da 

procura neste período. Esperamos que não seja algo permanente (ANDRÉA 

VIANA, Enfermeira Sanitarista da Secretaria Municipal de Saúde). 

 

 Essas dificuldades da Casa da Mulher, que a Andréa Viana nos coloca, reforça o que 

foi dito anteriormente e que já havia sido relatado pelo MCE-RO. A Casa da Mulher ainda 

que em dado momento tenha sido importante para as mulheres da cidade, não conseguiu se 

estabelecer como um serviço de referência para as mulheres vítimas, tanto de violência 

doméstica quanto de violência sexual. 

A Assistente Social Giselly Leão analisa o fechamento da Casa da Mulher da seguinte 

forma: 

 

Percebo que o fechamento da Casa da Mulher teve dois impactos: um 

negativo, no sentindo do fechamento do equipamento que já possuía um 

histórico no município quanto ao enfrentamento à violência contra mulher, 

mas que nos últimos anos teve uma queda considerável tanto em suas ações, 

quanto nos seus atendimentos; o positivo é que a esta mulher está garantido 

o acompanhamento familiar, coisa que não acontecia anteriormente. Com a 

oferta do serviço a mulher pelo CREAS, a mulher e sua família podem ser 

acompanhadas pelo PAEFI, caso queiram (GISELLY LEÃO - Assistente 

Social e Coordenadora do CREAS - RO). 

 

 Podemos perceber que o poder público municipal está sendo negligente no que diz 

respeito aos casos de estupro, não apenas pelo fechamento do equipamento, mas pela não 

implementação de dispositivos de enfrentamento a violência. Na III Conferência Municipal de 

Políticas Públicas para as Mulheres de Rio das Ostras, realizada em 2015 (desta data em 

diante, a prefeitura não realizou mais nenhuma conferência), foram deliberadas algumas 

propostas, que foram aprovadas na plenária final e que até o momento, nem na gestão 

anterior, quanto na atual, saíram do papel. 

 Algumas das propostas foram: Criação do Conselho Municipal dos Direitos da 

Mulher, Implementar a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres, Incorporação 

no calendário dos eventos municipais (permanentes, turísticos e eventuais) um espaço 

destinado a mulher,criação e implantação de uma unidade de saúde específica para as 

mulheres, ampliação dos recursos humanos e materiais do NUAM, criação da Casa de 

Passagem, criação de um sistema único de políticas para as mulheres, entre outras.  

 A maioria das propostas já foi aprovada na Conferência com prazo para ser 

implantadas e não foram cumpridas pelos gestores. É uma falta de comprometimento 

associada a uma banalização do estupro e da violência contra a mulher de modo geral. 

Existem variadas referências, que vão além da PNEVM, como a Norma Técnica de 
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Padronização das Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher, a Convenção de 

Belém do Pará, a Lei Maria da Penha e ademais, que podem servir para o embasamento do 

poder público municipal, para promover ações de prevenção, saúde, educação, segurança 

pública (CARTA AS AUTORIDADE DO MCE-RO, 2013). 

 Além das propostas deliberadas na III Conferência Municipal de Políticas Públicas 

para as Mulheres de Rio das Ostras, o MCE-RO desde 2013 tem apresentado reivindicações 

(ver anexo 6 e 7), que auxiliariam e contribuíram para a diminuição dos casos de estupro no 

município, como por exemplo: aumento de policiamento (aumento e capacitação do efetivo 

policial), Ronda policial sistemática em todos os bairros do município, Implantação da 

DEAM, Capacitação dos profissionais de segurança pública, da polícia e de assistência aos 

envolvidos diretamente no atendimento a vítima, assegurar iluminação pública, criação da 

Secretaria Municipal de Política para as Mulheres e outras. Em suma, essas também não 

foram implantadas e outras não tiveram continuidade. 

 Desse modo:  

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 (CARTA AS AUTORIDADES, MCE-RO, 

2013, p. 01). 

 

 O aumento silencioso dos casos de estupros não podem mais fazer parte da rotina da 

cidade - acrescentando medo as mulheres. Está no momento do poder público promover ações 

não apenas preventivas (que nem tem acontecido com frequência), mas sim assumir 

responsabilidade no que tange o estupro na cidade e executar políticas públicas, programas e 

projetos que estejam baseadas nas normatizações da Política Nacional e que assegurem os 

direitos das mulheres. 

Além disso, é importante que os gestores municipais compreendam a violência sexual 

contra as mulheres como um problema social de grande magnitude e que este tem se 

expressado nesta cidade, para além de aspectos materiais, sociais e culturais enraizados pelo 

processo de formação dos indivíduos sociais, mas também porque a cidade de alguma forma 

tem oferecido condições favoráveis para a manutenção e perpetuação da violência. Isso quer 

dizer que à medida que o poder público não entende o estupro contra as mulheres em caráter 

de segurança pública, de educação, de cultura, de política pública e não executa o mínimo 

para o enfretamento desta, ele está sendo conivente com este tipo de violência. 
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3.2. Políticas públicas, programas e projetos de combate a violência: perspectivas para 

Rio das Ostras 

 Nos últimos anos, um termo que ganhou força é a "Cultura do Estupro" - que seria a 

compreensão que normaliza a ideia de que o corpo da mulher pode ser passível de violação -. 

A cultura do estupro tem papel importante na culpabilização da vítima, pelo constrangimento, 

revitimização e desqualificação que a vítima sofre quando resolver denunciar.  

Se conseguirmos observar a existência de uma cultura de estupro, podemos também  observar 

que a sociedade patriarcal, aliado a mecanismos histórico-sociais sustentam durante muito 

tempo privilégios aos homens (que não querem perder de forma nenhuma) e afirmam a 

desigualdade entre homens e mulheres. 

 E para que se efetivem ações de enfrentamento para as diversas formas de violência, 

assim como o estupro, é fundamental que se tenha capacidade e lucidez por parte do poder 

público, nas três esferas do poder que existe uma base estruturante no campo econômico, 

social, político, cultural e educacional que reafirmam a inserção diferenciada de homens e 

mulheres nessa sociabilidade. 

 Outro termo que atualmente, muito se fala é o empoderamento feminino e não estamos 

aqui dizendo que este deva ser menosprezado, mas devemos ter a cautela em sua utilização. 

Pela ONU Mulheres
60

, empoderamento feminino "é promover a equidade de gênero em todas 

as atividades sociais e da economia são garantidas para o efetivo fortalecimento das 

economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, 

homens e crianças, e para o desenvolvimento sustentável". 

 O uso banalizado do termo empoderamento tem trazido consigo uma ideia de que 

apenas o empoderamento irá solucionar a submissão feminina, como se apenas o aspecto 

subjetivo de cada mulher seria capaz de retirá-la e apagar as opressões por nós mulheres já 

vividas. 

 Como já falamos, é necessário, ações que de certa forma empoderem sim as mulheres, 

mas que também permitam a elas a ampliação em esferas econômica, política e sócio-cultural. 

É partindo de ações nessas perspectivas que a mulher poderá alcançar sua liberdade. 
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 Existe também, uma pauta de discussão, muito latente que é quem acredite que o 

endurecimento das penas
61

, principalmente nos casos de grave violação dos direitos humanos, 

como no caso do estupro, é uma solução pertinente. Entretanto, a saída está em outros 

mecanismos, muito mais complexos. 

 Se o aumento das penas fosse a resolução dos problemas com a criminalidade, não 

haveria altos números de reincidência. Até mesmo porque o Brasil ocupa a 4ª posição no 

mundo em população carcerária
62

. São 662,202 presos que vivem em um cenário sem 

estrutura adequada, superlotada, onde os presos são tratados de forma desumana. O 

endurecimento das penas estaria "tratando" violência com mais violência, além do sistema 

prisional brasileiro depreciar mais o indivíduo do que recupera. 

 Como nos revela a PNEVM,  

 

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 

(PNEVM, 2011, p. 25). 

 

 Se pararmos para pensar, desde 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

reafirma que "todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade de direitos e que 

todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas nesta 

declaração, sem distinção de espécie, seja de raça, cor, sexo, religião... ou qualquer outra 

condição", nos mostrando que ainda estamos distante da igualdade e avanço nos direitos das 

mulheres - forçando-nos a pressionar o Estado a adotar uma postura diferente no que se refere 

à violência contra as mulheres. 

 Devemos ressaltar que as primeiras conquistas junto ao Estado partiram da ação e 

reivindicação do movimento feminista, por volta da década de 1980, que visavam à 

implementação de políticas voltadas ao enfrentamento da violência contra as mulheres. Na 

verdade, essas conquistas estão relacionadas com a força que tinha ganhado o movimento 

feminista internacional na década de 1970 e no impulso da Conferência Mundial sobre as 
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Mulheres, na cidade do México em 1975, que declarou os anos de 1976 a 1985, como a 

Década da Mulher. 

 No Brasil, em 1985 é inaugurada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher e criado o 

Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM). Em 1986, foi criada em São Paulo a 

Secretaria de Segurança Pública e a primeira Casa-Abrigo para as mulheres em situação de 

risco de morte do país. Vale salientar, que essas iniciais conquistas do movimento feminista 

brasileiro, foram durante muito tempo, as principais ações do Estado voltadas para o 

enfrentamento da violência contra a mulher. 

 De 1985 a 2002, a criação das Delegacias Especializadas de Atendimento a Mulher 

(DEAM) e de Casas-Abrigo foi o principal eixo da política e respostas dos governos na esfera 

Federal, Estadual e Municipal de enfrentamento a violência contra a mulher e estavam 

atreladas as áreas de segurança pública e na assistência social. 

 E somente em 2003 (REVCM, 2011) tem a criação da Secretaria de Políticas para as 

Mulheres e as ações de enfrentamento a violência contra a mulher ganha maior investimento e 

também a compreensão de que é necessária uma política pública ampliada, que possa incluir 

ações de prevenção, de garantia de direitos, de promoção de novos serviços, como o Centro 

de Referência de Atendimento as Mulheres, as Defensorias da Mulher, os Serviços de 

Responsabilização e  Educação do agressor, as promotorias especializadas e a construção de 

uma rede de atendimento as mulheres em situação de violência.  

 Então após a ocorrência da I e da II Conferência Nacional de Políticas para as 

Mulheres, o enfretamento a violência contra as mulheres passou a ser consolidado por um 

eixo intersetorial e prioritário no campo das políticas para as mulheres. Desse modo, as ações 

de enfrentamento, não são mais restritas as áreas de assistência social e de segurança pública, 

mas agora buscam envolver variados setores do Estado (PNEVM, 2011). 

 

A constituição da rede de enfrentamento busca dar conta da complexidade da 

violência contra as mulheres e do caráter multidimensional do problema, que 

perpassa diversas áreas, tais como: a saúde, a educação, a segurança pública, 

a assistência social, a justiça, a cultura, entre outros (REVCM, 2011, p. 08). 

 

 Em 2007, a política pública de enfrentamento a violência contra as mulheres ganha 

importância e se consolida quando é lançado o Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência 

Contra as Mulheres - que visualizou estratégias entre as três esferas do governo e da 

descentralização das políticas públicas referentes a esse tema, que tem por base a 

transversalidade de gênero, a intersetorialidade e a capilaridade das ações (PNEVM, 2011, p. 

17). 
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 Como o caro leitor já deve ter percebido, sinalizamos a importância das Políticas 

Públicas, da execução de programas e projetos que atuem no enfrentamento a violência e de 

ações que podem ser promovida em âmbito municipal que iriam contribuir significativamente 

para a redução dos casos de estupro. 

 Falo redução dos casos porque compreendemos que o estupro contra as mulheres tem 

um caráter socio-histórico nas relações sociais de sexo e esses elementos citados acima, 

separadamente, não solucionariam o problema. Além do mais, é essencial compreendermos 

que pelos fundamentos do sistema capitalista, a submissão feminina é necessário para o 

andamento desse modo de produção. Ademais, no molde capitalista, não é permitido (não é 

possível)  a emancipação humana, muito menos a garantia de liberdade plena das mulheres. 

 Contudo,  

as mudanças na legislação voltadas à proteção da mulher e ao atendimento 

de vítimas de violência sexual são positivas e revelam conquistas no campo 

dos direitos das mulheres, entretanto, não são suficientes e, no caso deste 

município é urgente a necessidade de criação de dispositivos eficazes de 

efetivação desta legislação (DOSSIÊ ROMPENDO O SILÊNCIO E A 

IMPUNIDADE, 2013, p. 52). 

 

 Diríamos aqui que a educação é peça importante no processo de desnaturalização dos 

papéis sociais de homens e mulheres, além de permitir desconstruir valores imersos no 

machismo, no sexismo e no patriarcado, e que observam com naturalidade a submissão 

feminina pelo masculino.  

 Renata Coutinho, psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras acredita que deve 

haver:  

 

campanhas públicas de conscientização e educação sexual nas escolas, 

incluindo debates sobre o machismo, misoginia, racismo e lgbtfobia. 

Também devem existir investimento em iluminação pública e segurança, 

tratamento dos terrenos abandonados, além da qualificação profissional para 

os trabalhadores das áreas de saúde, educação, assistência e segurança 

pública (RENATA COUTINHO, Psicóloga - TJ-RJ). 

 

 A psicóloga Renata levanta pontos importantes como forma de enfrentamento, à 

medida que sinaliza a necessidade de campanhas públicas de conscientização, educação 

sexual nas escolas que incluam debates sobre o machismo, racismo e lgbtfobia. É 

extremamente significativo essas reflexões, pois podemos dizer que o estupro contra as 

mulheres traz consigo raízes ideológicas, econômicas  e culturais  - produto de relações sócio 

históricas e que perpassam toda a esfera social e subjetiva dos indivíduos. E no caso das 

mulheres, os elementos culturais e ideológicos atravessam também o corpo feminino, ao 
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passo que limitam a construção do descobrimento do corpo feminino e constroem para nós 

mulheres uma visão alheia e alienada delas mesmas. 

 Conforme criam nossa própria percepção sobre nós, os elementos culturais e 

ideológicos (ativados por uma educação sexista) agem de forma a sexualizar e erotizar o 

corpo feminino, reprimindo os desejos e anseios da esfera da mulher e enaltecendo a 

dominação masculina - oferecendo a mulher como puro objeto de satisfação do exclusivo 

prazer masculino. 

 Ademais, a psicóloga pensa que o poder público deve promover a realização de 

concurso público, levando em consideração a falta de profissionais para garantir o 

funcionamento adequado dos equipamentos e também a construção de um plano de 

mobilidade urbana que considere a violência urbana a qual as mulheres estão expostas, seria 

uma proposta importante.   

 Nesse aspecto que Renata Coutinho salienta  sobre a falta de profissionais para atuar 

na rede de enfrentamento. Isto reflete, além de uma precarização do trabalho, pautada por um 

desmonte dos direitos que vem no bojo do Neoliberalismo, contempla também uma ação do 

poder público de desmobilização da rede de enfrentamento e dos profissionais atuantes. Ainda 

que os profissionais se coloquem a disposição e buscam sempre propor articulação para a 

manutenção das atividades e dos serviços, o município caminha na direção oposta - colocando 

limites para a efetivação de ações mais contundentes. 

 Para a professora Antoniana Defilippo da UFF- RO e militante do MCE-RO é 

necessário ter como forma de enfrentamento ao estupro na cidade: 

 

Investimento em projetos socioeducativos com temáticas de gênero, 

violência sexual e estupro, em todas as esferas geracionais; delegacia 

especializada da mulher; investimento na segurança pública; projetos nas 

escolas da rede municipal que tematizem a violência contra a mulher e 

cultura do estupro; criação de equipamentos de acolhimento às mulheres 

vítimas de violência e, dentre estas, o estupro (ANTONIANA DEFILIPPO, 

professora da UFF-RO e militante do MCE-RO). 

 

 Desse modo, se faz necessário em âmbito nacional e municipal (Rio das Ostras) ações 

efetivas de prevenção e combate a violência contra as mulheres, além do fortalecimento da 

rede, da garantia de recursos para os serviços e capacitação periódica dos profissionais 

atuantes da rede de enfrentamento. 

 Marília Sousa, Assistente Social pela UFF-RO e militante do MCE-RO  reforça que o 

poder público municipal deve: 

 



85 

 

Em primeiro lugar, levar a sério essa questão. A cidade é violenta para as 

mulheres e não vemos nenhuma providencia sendo tomada por parte dos 

governantes, entra prefeito e sai prefeito e a situação continua a mesma. 

Soluções básicas cobradas não foram postas em prática, como a iluminação 

pública, capina de terrenos baldios, e aumento da segurança em locais com 

grande índice de estupros na cidade. Além disso, acredito que um programa 

de conscientização em escolas, postos de saúde sobre o respeito às mulheres 

e locais de acolhimento e apoio às vítimas, aumentar o esquema de 

segurança nas ruas com profissionais capacitados para a abordagem 

diferenciada nos casos de violência contra a mulher (MARÍLIA SOUSA, 

militante do MCE-RO e Bacharel em Serviço Social pela UFF-RO). 

 

 Constata-se pela fala acima que a problemática do estupro e da violência contra a 

mulher em geral, não é um problema social que ocorre em específicos governos - na verdade 

se mantém viva de governo em governo, mas que nenhum gestor assume compromisso de 

criar e propor ações articuladas para enfrentar. Muitas das reivindicações de 

coletivos/movimentos de mulheres da cidade e das próprias mulheres não são apenas políticas 

públicas, mas ações mais práticas, como elucida Marília Sousa (capina de terrenos baldios, 

iluminação públicas, etc), que já poderiam ajudar a minimizar o problema. 

 Destaca-se também que a Política Nacional de Enfrentamento a Violência Contra as 

Mulheres, além de promover ações conjuntas nos diversos setores envolvidos, também 

propõem ações que possibilitem desconstruir o machismo, as desigualdades e as 

discriminações das relações sociais de sexo e que possa garantir um atendimento humanizado 

e qualificado àquelas em situação de violência. Isso quer dizer que as práticas desempenhadas 

vão além do combate, mas também da prevenção, da assistência e da garantia de direitos, 

como podemos observar na figura abaixo: 

 

Figura 9: Eixos Estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento a Violência contra as Mulheres 

 

Fonte: PNEVM (2011) 
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 Hayda Alves, professora universitária do curso de enfermagem da UFF- RO, quando 

perguntada sobre aquilo que ela acreditava que deveria ser feito em âmbito municipal como 

forma de enfrentamento ao estupro contra as mulheres na cidade, destaca o fortalecimento da 

rede. Segundo ela: 

 

O fortalecimento de uma rede de enfrentamento da violência com atuação 

transversal nas políticas já existentes, capaz de monitorar a incidência da 

violência e o desfecho dos casos, além de realizar um  acompanhamento em 

sentido amplo (apoio individual e ações coletivas), bem como, o 

desenvolvimento de práticas intersetoriais para efetivamente diminuir a 

incidência da violência e do estupro (HAYDA ALVES, professora 

universitária da UFF - RO).  

 

 Fortalecer a rede de enfrentamento significa, além de capacitar profissionais, mas 

também garantir subsídios de visem o desenvolvimento de estratégias efetivas, pautadas nos 

quatro eixos da política nacional e que dê conta de responder toda a complexidade desse 

fenômeno social. 

 E se tratando de Rede de Enfrentamento, devemos apontar que em 2013, como um 

desdobramento da audiência pública realizada pela ALERJ, provocada pelo MCE-RO, nasce 

em Rio das Ostras o Grupo de Trabalho de Enfrentamento a Violência 
63

que tinha por 

objetivo "cobrar providências e políticas públicas do poder público municipal para a 

promoção do enfrentamento ao elevado índice de violência sexual na cidade" (RENATA 

COUTINHO, Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras - TJ/RJ - Histórico da rede 

de enfrentamento às violências de Rio das Ostras). Segundo a Psicóloga: 

 

Inicialmente, o GT se compreendia como um espaço de enfrentamento à 

violência sexual, mas com o avançar dos debates e com a constatação de que 

os equipamentos que estavam presentes eram os mesmos que atendem outras 

situações de violência, o escopo do grupo passou a ser  enfrentamento às 

violências (RENATA COUTINHO, Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio 

das Ostras - TJ/RJ - Histórico da rede de enfrentamento às violências de Rio 

das Ostras). 

 

 A proposta era que na ausência de uma Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas 

para as Mulheres, a cidade pudesse contar com um espaço coletivo de construção e 

implementação de políticas públicas. 

 Esse GT (Grupo de Trabalho) contava com a participação de representantes de 

variados equipamentos que atuam em situações de violência, tais como: TJRJ, CREAS, os 
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Histórico da Rede de Enfrentamento as Violências de Rio das Ostras, elaborado por Renata Coutinho - 

Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras - TJ/RJ - feito especialmente para inclusão nesse trabalho. 
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CRAS, Casa da Mulher e equipamentos da saúde (DST-Aids, Centro de Reabilitação, NASA 

e outros), educação, conselho Tutelar Guarda Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar 

(inicialmente) e também com representantes do movimento Chega de Estupros em Rio das 

Ostras.  

 A partir desse espaço foi possível elaborar o fluxograma de atendimento a pessoas que 

sofreram violências, com o intuito de garantir fluxo e contra-fluxo entre os equipamentos da 

rede, conforme preconizado pelas políticas públicas de enfrentamento a violência. 

 Contudo, o GT se esvaziou em função da interferência de gestores municipais no 

sentido de desestimular a presença de profissionais de alguns equipamentos naquele espaço, e 

o grupo que permaneceu decidiu transformá-lo num Fórum Permanente às Violências e neste 

momento, a participação dos profissionais passou a ser voluntária. "Diversas situações 

contribuíram para o esvaziamento do fórum de enfrentamento às violências, a mais 

impactante foi a redução significativa no número de técnicos que atuam na educação, saúde e 

assistência, dentre outras formas de sucateamento do serviço público" (RENATA 

COUTINHO, Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras - TJ/RJ - Histórico da rede 

de enfrentamento às violências de Rio das Ostras). 

 Em 2016, parte deste grupo, constituindo uma Rede de Enfrentamento as violências, 

retornou seus encontros a partir da provocação de alguns profissionais e vem buscando 

construir identidade e objetivos possíveis dentro do cenário de proposição e de Estado 

mínimo. Devido a dificuldade de diálogo com o poder público, o grupo vem se limitando ao 

acompanhamento de situações de violência atendidas pelos equipamentos, seu autonomia para 

pensar e construir meios de implementação de política pública. Renata Coutinho diz que:  

 

É importante pontuar que no município de Rio das Ostras há uma tentativa 

permanente  de formalizar um protocolo de atendimento a pessoas em 

situação de violência, especialmente sexual,  que teve início bem antes do 

ponto que tomamos como partida para falar da rede de enfrentamento a 

violências. Do mesmo modo, cabe grifar que todas as iniciativas de 

construção de espaços como este têm surgido de profissionais engajados 

com a atuação no campo das violências e nunca do poder público municipal 

(RENATA COUTINHO, Psicóloga do Fórum da Comarca de Rio das Ostras 

- TJ/RJ - Histórico da rede de enfrentamento às violências de Rio das 

Ostras). 

 

 Notamos mais uma vez, além do relato da profissional acima, que o poder público 

municipal ao invés de incentivar a autonomia profissional e contribuir para o fortalecimento e 

manutenção de espaços como esse, atua na perspectiva de esvaziar ou eliminar esse local de 

enfrentamento as violências. Isso demonstra que a ação profissional fica ainda mais limitada 
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diante do cenário de retrocessos, associada aos empecilhos que são colocados pelo próprio 

poder público. Desse modo, o município restringe a ação profissional, assim como também 

não favorece a atuação dos movimentos sociais da cidade, como o MCE-RO, que possui mais 

referência para as mulheres da cidade do que os pequenos programas municipais. 

Ações conjuntas tem grande força como nos diz a Enfermeira Andréa Viana. Para ela: 

 

Prevenir e combater a violência contra as mulheres é uma das tarefas das 

mais complexas e exige como política pública a articulação de diferentes 

serviços em uma rede integrada de enfrentamento  e atenção às mulheres que 

vivem em situação de violência. Vejo que para este enfrentamento, nenhuma 

ação isolada terá sucesso no impacto destes casos no município.  

Necessitamos mobilizar a sociedade através de Campanhas de 

esclarecimento e informações,  enfrentar o problema através de  um conjunto 

de estratégias políticas e de intervenção social direta, atuando em diferentes 

instâncias, como educação, saúde, justiça, trabalho, grupos de jovens e 

outras (ANDRÉA VIANA, Enfermeira Sanitarista da Secretaria Municipal 

de Saúde). 

 

Andréa Viana afirma ser necessário sim políticas públicas articuladas a diferentes 

serviços, e isso quer dizer que é preciso ter um conjunto de políticas públicas intersetoriais - 

envolvendo a educação, a saúde, a assistência social, o direito, a cultura, a política, entre 

outros,  - e que estas sejam construídas coletivamente, ou seja, as políticas não devem partir 

de uma necessidade ou pura construção dos representantes do poder, elas devem partir e 

serem elaboradas de forma participativa. 

E para Giselly Leão, Assistente Social e Coordenadora do CREAS- RO: 

 

Penso que investir em segurança Pública seria um ponto de partida. Outro 

fator que acredito ser positivo são campanhas de enfrentamento ao estupro, 

com cartazes, folders e outdoor na perspectiva de tentar coibir essa cultura 

machista de que a mulher é posse e objeto a ser usado sem sua autorização 

(GISELLY LEÃO - Assistente Social e Coordenadora do CREAS - RO). 

 

Por isso se faz tão importante que a rede de enfrentamento envolva os diversos agentes 

e que se tenham políticas públicas, programas e projetos enriquecidas, na esfera dos três 

poderes, que promovam a desconstrução de ideias e práticas machistas, que só contribuem 

para a desigualdade das relações sociais de sexo e a violência contra a mulher. Ainda é 

importante para a transformação dessa realidade, a atuação, articulação e luta dos 

movimentos/coletivos/iniciativas de mulheres - somando força e vozes para a luta e 

pressionando o poder público frente essa problemática. 

Clara Andrade, estudante de Serviço Social da UFF- RO e militante no MCE-RO 

acredita que é necessário primeiramente enfrentar os problemas básicos como: 
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iluminação das ruas e capinagem dos diversos terrenos baldios. A 

implementação de uma Secretaria de Mulheres com participação civil e dos 

movimentos sociais, e a partir dela implementar políticas públicas de 

enfrentamento a violência de gênero, que passe desde a educação básica, 

com o debate de gênero as escolas, até aos equipamentos de enfrentamento 

ao fenômeno (CLARA ANDRADE - estudante de Serviço Social da UFF- 

RO e militante no MCE-RO). 

 

De modo geral, os aspectos como investimento em segurança pública, campanhas de 

conscientização e desconstrução do machismo, educação sexual, criação de políticas públicas, 

fortalecimento da rede e capacitação dos profissionais atuantes na rede, entre outros, foram 

mencionados como forma de enfrentamento dessa problemática que é a violência contra as 

mulheres (neste caso o estupro em Rio das Ostras). Mas fica o seguinte questionamento: será 

que essas medidas citadas são suficientes para eliminarmos a violência contra as mulheres ou 

nós estamos apenas pontuando ações paliativas de enfrentamento? 

 Com toda a certeza, a construção de políticas públicas, programas e projetos são 

imprescindíveis, assim como atuação e luta dos movimentos sociais para o fim do estupro. 

Contudo, não podemos afirmar que elas são suficientes dentro dos limites do capitalismo. As 

raízes que sustentam todas as formas de violência e opressão contra as mulheres, assim como 

o estupro, são muito profundas e sustentam o sistema capitalista-patriarcal durante longos 

anos. Isso denota que ações isoladas e/ou fragmentadas só iram abrandar a situação do estupro 

e da violência contra as mulheres e não eliminar, pois estas estão fundamentadas e construídas 

sob uma base material, econômica, cultural e ideológica que faz com que as políticas públicas 

sejam insuficientes – necessárias, mas insuficientes.  

Necessitamos primordialmente de uma educação que seja igualitária para homens e 

mulheres - que não encubra a desigualdade e fortaleça a liberdade; precisamos de políticas 

sociais que fortaleçam as mulheres economicamente, já que a dominação masculina está 

fortemente relacionada a exploração econômica das mulheres; carecemos de programas e 

projetos que não atuem apenas na lógica de punição do agressor, mas também de proteção a 

mulher e além disso, é preciso a incorporação por parte dos poderes públicos da 

responsabilidade com a garantia e efetivação dos direitos. 

  Desde que a sociedade se organizou pelos moldes capitalistas, a diferenciação entre os 

sexos, a subalternidade e submissão da mulher ao homem e a manutenção da mulher nesse 

lugar, se tornou operante e dominante para a manutenção desse modelo societário. E se a 

legitimação do poder do macho se expressa por vezes por meio da violência, aponta que é 

preciso mais do que políticas públicas para transformação desse quadro de barbárie contra as 

mulheres.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

"Seguiremos em marcha até que todas nós sejamos livres" 

Pensamento Feminista 

 

Com a realização deste trabalho pudemos compreender que o estupro contra as 

mulheres tem se tornado uma das mais bárbaras formas de violência e que se faz presente nas 

relações sociais de sexo, expressa um reflexo do capitalismo-patriarcado - que delimita os 

papéis sociais, a inserção e os espaços sociais que podem ser ocupados por determinados 

indivíduos, os privilégios masculinos, a servidão das mulheres, entre tantas outras. 

O machismo, como um subproduto do sistema capitalista e impregnado nas suas bases 

de formação, deu condições favoráveis para a dominação masculina imperar e a opressão 

feminina servir como mecanismo vivo para a manutenção desse sistema - fazendo com que 

haja legitimidade e nutrição de diversos tipos de violência contra a mulher, inclusive o 

estupro. 

Nossa sociedade foi construída a base de violência e reproduzimos a violência como um 

elemento normal e que faz parte das relações sociais dos indivíduos. No caso do estupro, 

devemos sempre ressaltar que a 'culpa nunca é da vítima" e que quem estupra é sempre o 

estuprador e não o comportamento da mulher, a sua roupa, a bebida, etc. 

Cabe ressaltar que as normatizações e legislações brasileiras que refletem e tratam a 

violência contra a mulher, demoraram longos anos para derrubar com práticas conservadoras 

e que culpabilizam as vítimas. Contudo, muitos agentes atuantes no enfrentamento a violência 

contra as mulheres não estão preparados e capacitados para fazer a diferença em seu trabalho 

profissional e muito menos apoiados pelas três esferas do poder. 

Devemos levar em consideração, que o município de Rio das Ostras, assim como 

demais Estados e municípios do Brasil, tem enfrentado duramente o sucateamento e 

precarização das políticas públicas - fornecendo terreno fértil para o avanço da política 

neoliberal. Entretanto, ainda que estejamos vivenciando uma conjuntura nacional que 

favorece a perda dos direitos e a falta de investimento nas políticas sociais, sobretudo aquelas 

que tangem as mulheres, os Municípios (incluindo Rio das Ostras) não podem "cruzar os 

braços" diante desse cenário massivo de violência contra as mulheres. 

Nesse passo, a realização dessa pesquisa e desse trabalho foi particularmente desafiador, 

à medida que percebemos que existe a necessidade por parte dos movimentos sociais, da 

comunidade acadêmica da UFF-RO, das mulheres residentes e dos profissionais, de discutir 
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tal temática e pensar sobre os aspectos históricos que fundamentam essa expressão da questão 

social. 

Como futura profissional, analiso que o exercício profissional demanda de nós, em 

muitos momentos, criar estratégias inimagináveis para dar conta das inúmeras demandas que 

chegam, além de ter que lidar com a falta de subsídios, o sucateamento dos serviços e a falta 

de ação do poder público frente essa problemática. Porém, também demanda de nós 

profissionais a luta e a articulação com outros profissionais, com outros equipamentos, os 

movimentos sociais e coletivos. 

Temos necessidade de construção coletivo-participativa e a resistência enquanto 

mulheres e grupos de mulheres organizadas, de lutar contra as opressões vivenciadas e as 

violências contra as mulheres, assim como esforçar-se contra o descaso do poder público na 

não criação e implantação de políticas públicas, programas e projetos transversais. 

Precisamos, enquanto coletividade, apontar para o poder público que apenas ações imediatas, 

como melhorar a iluminação das ruas e limpeza de terrenos baldios, não são suficientes para 

enfrentar a violência, assim como apenas políticas públicas. Queremos mais! Queremos 

respeito ao nosso corpo, queremos o direito de ocupar  a rua em qualquer horário, queremos 

ser donas de nós mesmas, queremos andar sem sentir medo, queremos sair de casa sem se 

preocupar com a hora e sem traçar rotas mais seguras para voltar, queremos igualdade! 

É preciso então que o poder público de Rio das Ostras assuma responsabilidades e 

também um compromisso com as próprias mulheres. Não é fechando equipamentos, 

precarizando os serviços e não criando serviços especializados de enfrentamento a violência 

contra as mulheres, que o problema se resolverá. 

Também  não resolvemos essa problemática sem compreender que a violência contra as 

mulheres não será aniquilada após a destruição das bases capitalistas, pois será necessário 

atuarmos também sobre os elementos ideológicos e culturais que sustentam esse sistema e que 

dão legitimidade a violência. 

É preciso sim fundamentar ações de acordo com a Política Nacional de Violências 

Contra as Mulheres e demais normatizações da área, mas que estas sejam transversais e 

impactem as mulheres em múltiplas áreas, como política, social, cultural, econômica, mas 

também no campo subjetivo - fortalecendo-as para que compreendam a opressão vivenciada e 

que ganhem força para lutar pelo fim dela. Desse modo, associada à luta das próprias 

mulheres, tendo como objetivo primordial atingir as bases desse sistema explorador, buscando 

o fim das amarras que oprimem, poderemos começar a caminhar rumo ao fim da violência 

contra as mulheres, nas suas variadas formas e mais próximo da liberdade das mulheres. 



92 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMARAL, Sergio; JUNIOR, Amarildo; MELO, Beatriz. O delito de estupro. Encontro de 

Iniciação Científica. 2014. Disponível em: 

http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/ETIC/article/view/4209/3967. 

Acesso em: 28/11/2017 

AMARAL, Waldemar Naves; PORTO, Maria Laura. Violência sexual contra a mulher: 

histórico e conduta. Femina. Vol. 42. nº4. Julho/Agosto 2014. Disponível em: 

http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2014/v42n4/a4594.pdf. Acesso em: 28/11/2017 

ANUÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Estatísticas Criminais por Unidade de 

Federação.  Índice - 11º ed.  ABSP. Disponível em: 

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/11o-anuario-brasileiro-de-seguranca-publica/. 

Acesso em: 29/11/2017 

BRASIL, Governo Federal. Políticas Públicas para as Mulheres. Secretaria de Políticas 

para as Mulheres. Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2012/politicas_publicas_mulheres. 

Acesso em: 29/11/2017 

BRASIL - PLANALTO, LEI Nº 12.015, DE 07 DE AGOSTO DE 2009. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm. Acesso em: 

04/12/2017  

BOURDIEU, Pierre. A Dominação Masculina; Tradução Maria Helena Kuhner. 11ª ed. - 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. 

BOSELI, Giane; COULOURIS, Daniella. Violência de gênero, legislação e práticas jurídicas 

no Brasil contemporâneo. 2009. Disponível em: http://books.scielo.org/id/7yddh/pdf/souza-

9788579830198-09.pdf. Acesso em: 28/11/2017 

CASTRO, Leonardo. Legislação comentada - artigo 213 do CP - Estupro. Disponível em: 

https://leonardocastro2.jusbrasil.com.br/artigos/121943503/legislacao-comentada-artigo-213-

do-cp-estupro. Acesso em: 02/11/2017 

CAVALCANTI, Sabrinna C. M; PEREIRA, Haula H. T. F. P. A prática do estupro de 

mulheres como estratégia de guerra sob o viés do direito internacional. Vol. 16, nº 24/25. 

Janeiro a Dezembro de 2015. Disponível em: 

http://revistatema.facisa.edu.br/index.php/revistatema/article/view/232/pdf. Acesso em: 

28/11/2017 

CAIXETA, Aline; FILGUEIRA, Marina. A violência de gênero contra as mulheres por um 

outro olhar - O papel da saúde pública. Revista Omnes - ANPR, nº 1, 2016. Disponível em: 

http://docplayer.com.br/37313125-A-violencia-de-genero-contra-mulheres-por-um-outro-

olhar-o-papel-da-saude-publica.html. Acesso em: 20/09/2017 

CISNE, Mirla. Direitos Humanos e Violência contra as mulheres: uma luta contra a 

sociedade patriarcal-racista-capitalista. Serv. Soc. Rev, Londrina, v. 18, nº 1. P. 138-154, 

Jul/Dez, 2015. Disponível em:  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/ssrevista/article/viewFile/23588/17726. Acesso em: 

20/09/2017 

CISNE, Mirla. Feminismo e consciência de classe no Brasil [Livro eletrônico]. São Paulo: 

Cortez, 2015.  



93 

 

DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe; Tradução Heci Regina Candiani. 1. Ed - São 

Paulo: Boitempo, 2016. 

DORIA, Pedro. Um estupro no Brasil Colônia. Maio de 2016. Disponível em: 

http://www.pedrodoria.com.br/um-pouco-de-historia/2016/6/2/um-estupro-no-brasil-colnia. 

Acesso em: 02/11/2017 

DOSSIÊ ROMPENDO O SILÊNCIO E A IMPUNIDADE! Mapeamento da realidade 

sobre violência sexual e demandas para o atendimento especializado às mulheres vítimas 

de violência sexual em Ri das Ostras. Documento elaborado pelo Movimento Chega de 

Estupros em Rio das Ostras, apresentado na Audiência Pública organizada pelo Dep. Estadual 

Inês Pandeló, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da ALERJ. Rio das 

Ostras, maio de 2013. 

ENGELS, Friedrich. A origem da família, da propriedade privada e do Estado; Tradução 

de Leandro Konder - 17º ed.  Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2005 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública 2014. Ano 08. Disponível em: 

http://www.forumseguranca.org.br/storage/8_anuario_2014_20150309.pdf. Acesso em: 

23/11/2017 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública 2015. Ano 09. Disponível em: http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/wp-

content/uploads/2015/10/9-Anuario-Brasileiro-de-Seguranca-Publica-FSB_2015.pdf. Acesso 

em: 23/11/2017 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Anuário Brasileiro de Segurança 

Pública 2016. Ano 10. Disponível em: 

https://documentos.mpsc.mp.br/portal/manager/resourcesDB.aspx?path=2229. Acesso em: 

23/11/2017 

FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Segurança Pública em números 

2017. Infográfico - Versão Final. Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-

content/uploads/2017/10/infografico2017-vs8-FINAL-.pdf. Acesso em: 29/11/2017 

GRAPPE, Véronique Nahoum. Da dimensão sexual de uma guerra: os estupros em série 

como arma na ex-Iugoslávia, 1991-1995. In: Masculinidades. Organização Monica Raisa 

Schpun - São Paulo: Boitempo; Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2004. 

GOMES, Gina Emília Barbosa de Oliveira Costa. Estupro: A violência da prática não 

consensual do sexo. Revista Scientista. Vol.I, nº 6, p. 64-75, maio/ago 2016. Disponível em: 

https://cdn.ibesfacsal.com.br/scientia/revistas/04-artigo-sobre-o-estupro.pdf. Acesso em: 

20/09/2017 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Nota Técnica - Estupro no 

Brasil: uma radiografia segundo os dados da saúde (versão preliminar). Nº 11, Brasília, 

Março de 2014. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.p

df. Acesso: 30/11/2017 

INSTITUTO PROMUNDO. Da violência para a convivência. Série - Trabalhando com 

Homens Jovens. Caderno 3, 2001. Disponível em: 

http://www.endvawnow.org/uploads/browser/files/Program%20H%20Violence%20Portugues

e.pdf. Acesso em:  30/11/2017 



94 

 

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Dossiê Mulher 2016; Organizadores: Andréia 

Soares Pinto, Orlinda Cláuda R. Moraes - Rio de Janeiro: Instituto de Segurança Pública, 

2016. Disponível em: 

http://arquivos.proderj.rj.gov.br/isp_imagens/Uploads/DossieMulher2016.pdf. Acesso em: 

22/11/2017 

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Atlas da Violência 2017 - Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública. Organização: Daniel Cerqueira, Renato Sergio de Lima, 

Samira Bueno, Luiz Ivan Valencia, Olaya Hanashiro, Pedro Henrique G. Machado e Adriana 

dos Santos Lima. Rio de Janeiro, junho de 2017. Disponível em: 

http://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/2/2017. Acesso em: 27/11/2017 

INSTITUTO DE SEGURANÇA PÚBLICA. Dossiê Mulher 2017; Organizadores: Andréia 

Soares Pinto, Flávia Vastano, Orlinda Cláuda R. Moraes - Rio de Janeiro: Instituto de 

Segurança Pública, 2016. 

LANG, Daniel Welzer. Os homens e o masculino numa perspectiva de relações sociais de 

sexo. In: Masculinidades. Organização Monica Raisa Schpun - São Paulo: Boitempo; Santa 

Cruz do Sul, Edunisc, 2004. 

LESSA, Sérgio. "Abaixo a família monogâmica!". São Paulo: Instituto Lukács, 2012. 

MACHADO, Lia Zanotta. Masculinidades e violências: Gênero e mal-estar na sociedade 

contemporânea. In: Masculinidades. Organização Monica Raisa Schpun - São Paulo: 

Boitempo; Santa Cruz do Sul, Edunisc, 2004 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. Relatório mundial sobre violência e saúde. 

Editado por: Etienne G. Krug, Linda L. Dahlberg, James A. Mercy, Anthony B. Zwi e Rafael 

Lozano. Genebra, 2002. Disponível em: https://www.opas.org.br/wp-

content/uploads/2015/09/relatorio-mundial-violencia-saude.pdf. Acesso em: 28/11/2017. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SPM). Rede de Enfrentamento a Violência Contra as 

Mulheres. Brasília, 2011. Disponível em: 

https://www12.senado.leg.br/institucional/omv/entenda-a-violencia/pdfs/rede-de-

enfrentamento-a-violencia-contra-as-mulheres. Acesso em: 30/11/2017 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SPM). Política Nacional de Enfrentamento à Violência 

Contra as Mulheres. Brasília, 2011. Disponível em: 

http://www.spm.gov.br/sobre/publicacoes/publicacoes/2011/politica-nacional. Acesso em: 

30/11/2017 

SAFFIOTI, Heleieth. A mulher na sociedade de classes: Mito e realidade. Petrópolis, 

Vozes, 1976. 

SAFFIOTI, Heleieth. O poder do macho. São Paulo: Moderna, 1987. (Coleção Polêmica) 

SAFFIOTI, Heleieth. Gênero, patriarcado e violência. 2 ed - São Paulo: Expressão Popular: 

Fundação Perseu Abramo, 2015. 

SILVA, José Fernando Siqueira. Violência e Serviço Social: notas críticas. Rev. Katál. 

Florianópolis. Vol. 11, nº 2, p. 265-273. Jul/dez. 2008. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v11n2/12.pdf. Acesso em: 28/11/2017 

SOUSA, Marília de Oliveira. A resistência das mulheres  no município de Rio das Ostras 

contra as formas de opressão, objetificação e violência. Monografia em Serviço Social - 

Universidade Federal Fluminense. Rio das Ostras - Rio de Janeiro. P. 46 e 56. 2017. 



95 

 

VILHENA, Junia; ZAMORA, Maria Helena. Além do ato: os transbordamentos do 

estupro. Revista Rio de Janeiro, nº 12, Jan-abril 2004. Disponível em: 

https://www.academia.edu/25839351/Al%C3%A9m_do_ato_os_transbordamentos_do_estupr

o. Acesso em: 28/11/2017 

 

 

 

 



96 

 

ANEXOS 

ANEXO 01  

 

 UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE  RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

ORIENTADORA: Prof.ª PAULA MARTINS SIRELLI 

ORIENTANDA: JÉSSICA VENANÇO DA SILVA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROJETOS EM 

RIO DAS OSTRAS FRENTE AO ESTUPRO CONTRA AS MULHERES 

 Nome: 

Área profissional: 

Local de atuação:  

1) Na sua área de atuação, como funciona o atendimento a vítima de estupro? 

2) Quais programas, políticas públicas e projetos que você observa na cidade de Rio das 

Ostras que tratam de violência contra a mulher? E de estupro? 

3) O que você acredita que deve ser feito em âmbito municipal como forma de enfrentamento 

do estupro contra as mulheres? 

4) Quais os impactos que você percebe após o fechamento da Casa da Mulher para as vítimas 

de violência e para seu trabalho profissional? 
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ANEXO 2 

 

 UFF- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE  RIO DAS OSTRAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM SERVIÇO SOCIAL 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO  

ORIENTADORA: Prof.ª PAULA MARTINS SIRELLI 

ORIENTANDA: JÉSSICA VENANÇO DA SILVA 

 

QUESTIONÁRIO SOBRE OS PROGRAMAS, POLÍTICAS PÚBLICAS E PROJETOS EM 

RIO DAS OSTRAS FRENTE AO ESTUPRO CONTRA AS MULHERES 

Nome: 

Área profissional: 

Local de atuação: 

1) Quais programas, políticas públicas e projetos que você observa na cidade de Rio das 

Ostras que tratam de violência contra a mulher? E de estupro? 

2) O que você acredita que deve ser feito em âmbito municipal como forma de enfrentamento 

do estupro contra as mulheres? 

3) Quais os impactos que você percebe após o fechamento da Casa da Mulher para as vítimas 

de violência? 
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ANEXO 3 

 

ORIENTAÇÕESAS VÍTIMAS DE ESTUPRO
64

 

A mulher vítima de violência tem direito a atendimento sigiloso, especializado e integral no 

âmbito da saúde, da justiça e de acesso à informação. Por isso: 

 Faça o registro de ocorrência da delegacia mais próxima ou utilize os canais de 

denúncia do Ministério Público (disque 127), a Central de Atendimento a Mulher 

(disque 180), ou o Disque Direitos Humanos (disque 100). Em Rio das Ostras, existe o 

Núcleo Especializado de Atendimento a Mulher (NUAM) na delegacia de Rio das 

Ostras. Reivindique atendimento especializado e sigiloso. 

 Dirija-se ao hospital ou centro médico de referência, onde um profissional preencherá 

uma ficha de notificação de violência cometida contra a mulher e realizará os 

procedimentos médicos de emergência, assim como lhe encaminhará aos outros 

serviços assistências e de saúde em Rio das Ostras. 

 No hospital municipal constituirá seus direitos de acesso a contracepção de 

emergência para evitar gravidez indesejada. Acesso à profilaxia para HIV, para 

doenças sexualmente transmissíveis (DST) não virais, para hepatites virais e outra 

doenças previstas nas normas técnicas do ministério da saúde para prevenção e 

tratamento de agravos resultantes da violência sexual, no prazo máximo de 72 horas. 

Acesso à informação e realização de aborto legal em caso de gravidez decorrente de 

estupro. 
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 Orientações elaboradas pelo MCE-RO e apresentas em panfleto distribuído nas ações de rua do movimento. 
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ANEXO 4 

 

ORGANISMOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ATENDIMENTO A MULHER 

VÍTIMA DE VIOLÊNCIA NA REGIÃO
65

 

 Macaé: Subsecretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres; Centro 

Especializado de Atendimento a Mulher (CEAM) 

 Saquarema: Secretaria Municipal da Mulher, Centro de Atendimento à Mulher; 

Núcleo de Atendimento a Mulher (NUAM) 

 Araruama: Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM); Núcleo de 

Atendimento a Mulher (NUAM); 

 Búzios: Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM); Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS) 

 Cabo Frio: Coordenadoria Geral dos Direitos da Mulher; Centro Especializado de 

Atendimento à Mulher (CEAM); Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher 

(DEAM) 

 Rio das Ostras: Núcleo de Atendimento a Mulher (NUAM); Centro de Referência 

Especializado da Assistência Social (CREAS) 

 

 

                                                           
65

 Informações sistematizadas por Kátia Marro (UFF- RO) e da aluna de Serviço Social (UFF- RO) Rosana 

Santos e retiradas do Dossiê Mulher 2017 - ISP- RJ 
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ANEXO 5 

 

MOVIMENTOS FEMINISTAS E DE MULHERES NA REGIÃO
66

 

 Búzios: Movimento de Mulheres de Búzios, Associação de Mulheres Negras e Afro 

Descendentes, Associação de Mulheres de Armação dos Búzios (AMAB) 

 Rio das Ostras: Movimento Chega de Estupros em Rio das Ostras; Coletivo das 

Minas; Setorial de Mulheres do PSOL  

 Cabo Frio: Movimento de Mulheres de Cabo Frio (MMCF), Movimento de Mulheres 

da Região dos Lagos (MMRL) 

 Macaé: Movimento de Mulheres em Luta (MML); Coletivo Myrthes 
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 Informações sistematizadas por Kátia Marro (UFF- RO) e da aluna de Serviço Social (UFF- RO) Rosana 

Santos 
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ANEXO 6 

 

CARTA AS AUTORIDADES 

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 

Secretario 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 
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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 
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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 

Janeiro 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 RIO DAS OSTRAS2 , 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 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 contras 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 

direitos das mulheres” (PNEVM, p.26).  
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 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 local6 , 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. 

 

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 de segurança pública, de saúde e de assistência envolvidos 

diretamente no atendimento às vitimas 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;  
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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; 
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 21) Notificação – Orientar profissionais para preenchimento de notificação compulsória em 

caso de violência de gênero, facilitando o levantamento de 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 
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ANEXO 7 

 

REIVINDICAÇÕES DO MOVIMENTO CHEGA DE ESTUPROS APRESENTADAS NO 

DOSSIÊ - ROMPENDO O SILÊNCIO E A IMPUNIDADE 

 

  Ostras; 

 Adoção de medidas imediatas para garantir a investigação e a finalização dos processos 

com a prisão dos agressores;  

 Criação do Núcleo de Atendimento à Mulher na 128ª Delegacia de Rio das Ostras, 

com profissionais qualificados e presença de policiais femininas em todos os plantões para o 

atendimento de mulheres vítimas de violência no prazo de 60 dias, conforme compromisso 

dos representantes da Polícia Civil do estado assumido na reunião do dia 17 de abril; 

 Criação de um Centro de Referência de Atendimento Especializado à Mulher que 

conte com um quadro de servidores qualificados e que esteja articulado a um Organismo 

Municipal de Políticas para as Mulheres, de forma que se constitua como política pública na 

área; 

 Adaptação, no prazo de 3 meses, do serviço de atendimento médico às vítimas e 

qualificação dos profissionais do Hospital para coleta,  identificação, descrição e guarda de 

vestígios em vítimas de violência sexual, conforme Decreto Presidencial 7.958 de 13 de 

março de 2013; 

  qualifiquem uma rede 

de atendimento especializada e permanente como condição para a consolidação da referida 

política política; 

 Criação de um Sistema de Informações sobre as situações de violência sexual contra as 

mulheres no município, que agregue registros de atendimento das vítimas na Saúde, na 

Assistência, na Segurança Pública (ISP e 128ª DP) e na Educação, conforme compromisso 

assumido pelo prefeito Sabino com representantes do movimento em audiência realizada no 

mês de março; 

 Realização com base nesses dispositivos e no sistema de informação unificado, de 

pesquisas e estatísticas periódicas (como a que se apresenta neste Dossiê) sobre a situação de 

violência sexual no município; 

 Estratégias de capacitação permanente para todos os profissionais (de segurança 

pública, de saúde, de educação, de assistência) que irão intervir nas situações de violência, 
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com o apoio da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Estado do Rio de Janeiro e 

demais órgãos competentes, como o CEDIM; 

 Campanhas educativas para a prevenção e informação sobre a violência sexual e de 

gênero, divulgadas em vias públicas, nas escolas, nas instituições sociais, incluindo outdoor; 

cartilhas; material didático; spot publicitário para rádio, conforme compromisso assumido 

pelo Prefeito Sabino com representantes do movimento em audiência realizada no mês de 

março; 


