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RESUMO 

 

A violência sexual contra as mulheres está presente em todas as áreas da vida 
cotidiana - locais públicos, no trabalho e no ambiente doméstico. A literatura sobre o 
assunto traz uma rica contribuição sobre as correlações desse tipo de violência com 
a forma capitalista de produção, incluindo as maneiras em que ocorre e os impactos 
na saúde da mulher, entre outros aspectos. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho é estudar as repercussões da violência sexual na vida das mulheres, de 
acordo como as próprias vítimas as compreendem. Para este fim, este estudo 
examina um longo processo histórico, da instalação do patriarcado ao capitalismo, e 
procura analisar as formas pelas quais a violência sexual leva a mudanças na vida 
das mulheres. Para isso, o estudo seguiu uma metodologia baseada em entrevistas 
semiestruturadas qualitativas, guiadas por um roteiro norteador, com enfoque em 
mulheres vítimas de violência sexual, maiores de 18 anos, atendidas no Centro de 
Assistência à Vítima de Violência Sexual (Navis), Hospital das Clínicas de São 
Paulo, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). Esse 
método permitiu desvelar consequências nas relações afetivas, familiares, nos 
estudos, no trabalho e, finalmente, no modo de viver. Em outras palavras, o 
isolamento social e o estigma da sociedade em relação às mulheres vítimas de 
violência sexual apareceram como elementos fundamentais nas estratégias 
apresentadas por cada mulher para retornar ao cotidiano. Embora a questão da 
violência contra a mulher esteja sendo amplamente discutida atualmente, resta, do 
ponto de vista acadêmico, decifrar as repercussões na vida das vítimas em maior 
profundidade, bem como a falta de avanços nas políticas públicas que possam levar 
a igualdade de gênero. Espera-se com esta pesquisa obter alguma luz para informar 
ações em defesa da mulher. 
 
 
 
Palavras-chave: violência sexual contra a mulher; violência contra a mulher; 
patriarcado-machista-capitalista. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Sexual violence against women is present in all areas of daily life – in public places, 

at work, and in the household. The literature on the subject makes a rich contribution 

on the correlations of this type of violence with the capitalist form of production, 

including the ways in which it occurs and the impacts on women's health, among 

other aspects. In this context, the aim of this paper is to study the repercussions of 

sexual violence on women's lives, according to how the victims themselves 

understand them. To this end, this study examines a long historical process, from the 

establishment of patriarchy to capitalism, and seeks to analyze the ways in which 

sexual violence leads to changes in women's lives. For this, the study followed a 

methodology based on qualitative semi-structured interviews, guided by a interview 

protocol, focusing on women victims of sexual violence, over 18 years old, attended 

at the Center for Assistance to the Victim of Sexual Violence (Navis), Hospital das 

São Paulo Clinics, University of São Paulo School of Medicine (HCFMUSP). This 

method allowed to unveil consequences in the affective relationships, family, in the 

studies, in the work and, finally, in the way of living. In other words, social isolation 

and the stigma of society in relation to women victims of sexual violence appeared as 

fundamental elements in the strategies presented by each woman to return to daily 

life. Although the issue of violence against women is currently being widely 

discussed, it remains, from an academic point of view, to decipher the repercussions 

on the lives of victims in greater depth, as well as the lack of advances in public 

policies that can lead to gender equality. It is hoped with this research to get some 

light to inform actions in defense of women. 

 

Keywords: sexual violence against women; violence against women; patriarchy-

chauvinism-capitalism. 
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Introdução 

 O intuito de pesquisar as repercussões da violência sexual na vida das 

mulheres a partir de um enquadramento teórico no campo do Serviço Social emerge 

a questões relativas à prática profissional, além da experiência de ser mulher e 

reconhecer esse tipo de violência enquanto questão de opressão: dominação-

exploração de uma sociedade machista-capitalista. Sou assistente social no Núcleo 

de Atendimento a Vítima de Violência Sexual (Navis)1 do Hospital das Clínicas de 

São Paulo da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP), 

desde 2008. Dessa forma, compreender com maior profundidade as repercussões 

dessa violência na vida das mulheres é objetivo relevante tanto para o conhecimento 

no tema, como em relação ao compromisso profissional em produzir uma prática 

comprometida com a produção cientifica.  A questão da opressão tem marcadores 

na “[...] raça, classe social, religião, orientação sexual, etnia, idade ou gênero, nós 

normalmente falhamos em ver como nossos pensamentos e ações agem na 

manutenção da subordinação de outras pessoas”. (COLLINS, 2015, p 13). 

As repercussões na vida das mulheres, conforme delimitação realizada neste 

estudo consiste nas situações decorrentes da violência sexual. Embora seja 

evidente a frequente ocorrência de diversas formas de violência contra as mulheres, 

as repercussões nas vidas delas continuam abertas para novas investigações. Tal 

lacuna parece ser ainda maior no caso da violência sexual, uma vez que a 

investigação do tema esbarra tanto no tabu de se discutir o assunto, mesmo entre 

mulheres, como, também nas dificuldades de acesso às políticas públicas para 

aquelas que passaram por essa violência.  

Partindo-se das argumentações de Saffioti (2015), de que a questão da 

violência traz aspectos históricos, pretende-se nessa dissertação investigar aspectos 

de tal natureza, tais como a origem da violência contra a mulher, e as formas de 

violência mais praticadas, coloca-se foco na violência sexual. Onde a mulher é 

controlada no seu corpo e seu comportamento é definido pelo conceito patriarcal. 

                                                           
1
 O Navis é um núcleo de atendimento especializado no cuidado integral e multiprofissional às vítimas 

de violência sexual da Divisão de Clínica de Moléstias Infecciosas e Parasitárias do HCFMUSP, onde 
atendimento é destinado a todos os sexos e idade. 
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O patriarcado demonstra que a estrutura social constrói as desigualdades 

sociais entre os sexos, ou seja, a desigualdade não está na biologia feminina e sim 

na organização da sociedade, que se manifesta na relação de poder. Trata-se de um 

sistema de opressão e de apropriação masculina sobre a feminina. Apropriação 

sobre a vida reprodutiva e sexual da mulher e a exploração no mercado de trabalho.  

O patriarcado é para o feminismo o mesmo que o capitalismo é para a classe 

trabalhadora, ou seja, é ele o responsável pela desigualdade entre homens e 

mulheres. Ele explica e contrapõe as teorias que colocam as mulheres em situação 

inferior com base na natureza biológica, ao ponto de algumas mulheres acreditarem 

em sua inferioridade. 

Segundo Cisne (2014) a ideologia patriarcal-capitalista-machista naturaliza a 

relação de dominação-exploração da mulher deixando-a em posição subalterna. A 

subalternidade e a passividade são incorporadas pela ideologia e pela história aos 

interesses dominantes, desconsiderando as relações sociais. No entanto, parece 

óbvio que a mulher não gosta de sofrer algum tipo violência. “Nenhum ser humano 

dotado de consciência da sua condição social gosta de ser vítima de violência de ser 

explorada e submissa”. (CISNE, 2014, p. 98). 

Compreende-se a situação de violência ocasionada pela desigualdade entre os 

sexos masculino e feminino como sendo fundamental para o sistema capitalista. 

Que pensando na exploração-dominação vivida pelas mulheres no modo de 

produção capitalista, verifica em sua trajetória a ligação direta com a violência, como 

meio para a acumulação do capital, por meio da exploração dos trabalhadores, os 

transformados em mercadorias, principalmente a mão de obra feminina.  

Saffioti (2015) coloca que desde o patriarcado, no qual a mulher é posse do 

homem, e passando pelas relações paternais e conjugais, sempre a mulher foi 

colocada, com resistência, em posição de assujeitamento e de objeto do masculino. 

Tais formas de dominação têm sido objeto da ação contestatória do movimento 

feminista. No Brasil a partir dos anos 1970 o movimento feminista passou a 

denunciar as agressões sofridas pelas mulheres dentro e fora do seu lar, época na 

qual era permitido ao homem o uso da violência para manter a mulher submissa. É a 

partir da tomada de consciência das mulheres militantes no feminismo, que é 



13 

 

 

possibilitado ação política de denúncia a todas as formas de violência da mulher, e 

as situações de desigualdade de gênero.  

Nesse sentido, os movimentos feministas tem sido o responsável para dar 

visibilidade à opressão, apropriação e exploração, formas de violência que a mulher 

sempre viveu. Situação que ocasionou a luta feminista por igualdade e por direitos, 

no que se refere ao mercado de trabalho a paridade salarial, onde a maior carga 

encontra-se destinada à mulher, especialmente para a mulher negra e pobre, pois, 

são essas mulheres, quem mais passam por situações de violências e explorações. 

Contudo, tal organização, deixou de fora pautas com especificidades das mulheres 

negras, com isso o eixo de pesquisa gênero com o marcador de raça/etnia, 

denominando de feminismo negro inicia pautas especifica das mulheres negras.  

Esta pesquisa focaliza um tipo específico de violência, a sexual perpetrada por 

um estranho. Para tal, reúne reflexões surgidas da prática profissional a partir do 

atendimento às vítimas de violência sexual que passaram por atendimento no Navis. 

O Navis é formado por uma equipe multiprofissional que atuam em atendimentos a 

vítimas de violência sexual buscando atenuar a agressão com o acolhimento, 

medicação, exames, apoio psicológico e social, a fim de apreender o complexo 

processo desse tipo violência em seus aspectos físicos, sociais e psicológicos. 

 Muitas mulheres têm dificuldade de falar sobre o ocorrido, mas essa dificuldade 

não decorre apenas da agressão em si, ela possui raízes em elementos 

estruturadores das relações da sociedade, onde a mulher é culpada pela própria 

violência sofrida. Nesse caso, a violência seria uma manifestação de um problema 

mais amplo, como o estigma da sociedade em relação à mulher vítima de violência 

sexual.  

As circunstâncias das agressões sofridas pelas mulheres não podem ser 

compreendidas de forma desvinculada das relações sociais entre homens e 

mulheres decorrentes da sua situação de subordinada na sociedade, inclusive nas 

relações de trabalho. Historicamente, as mulheres têm suas possibilidades de 

inserção social e profissional condicionada pelos interesses determinados pelos 

homens, e pelos espaços que eles cederam ou foram por elas duramente 

conquistados. Tais possibilidades, por seu turno, não ocorrem desvinculadas das 
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relações sociais ditadas pelo regime de exploração nos quais homens e mulheres se 

inserem. Embora a subordinação da mulher, não nasceu no capitalismo, mas é por 

meio das relações capitalistas que novas condicionantes da exploração da mulher 

são estabelecidas e passam a influenciar a continuidade da ocorrência da violência 

contra a mulher. 

No enquadramento metodológico utilizado, as entrevistas buscaram decifrar as 

repercussões da violência sexual no contexto geral, com atenção às dimensões 

selecionadas para o roteiro norteador. Buscou-se identificar temas frequentes às 

respondentes de forma a se identificar aqueles que puderam ser selecionados como 

dimensões de análise, e que podem ser compreendidos como repercussões comuns 

às vítimas. Para Freitas e Farinelli (2016), cada pessoa reage de um modo singular 

às situações de violência sexual, sendo que, enquanto uma delas pôde retornar à 

vida cotidiana num espaço de tempo curto, outras, não. Dado o contexto 

mencionado, esse trabalho se organiza em três capítulos, além desta introdução e 

das considerações finais. 

Nesta Introdução apresenta-se o percurso metodológico trilhado para 

elaboração da pesquisa. Entende-se que apresentar o processo de pesquisa é parte 

fundamental para entender os resultados, ele revela o local da pesquisa, a escolha 

dos sujeitos e as categorias teóricas de análise.  

No primeiro capítulo foram abordadas questões fundamentais para se pensar 

na violência sexual contra a mulher, que é o objeto de estudo, cujas origens se 

fundamentam nas desigualdades sociais desde o patriarcado. Essa relação social 

que leva não só à dominação do corpo e vida das mulheres, como também à 

exploração no mercado de trabalho pelo atual sistema capitalista.  

O aprofundamento do debate teórico possibilita compreender a violência contra 

a mulher à luz da opressão estabelecida pelo patriarcado, e, em plano sobreposto, à 

luz da opressão estabelecida pelas relações capitalistas de produção. Visto que 

nenhum fenômeno formado no interior da sociedade pode ser apreendido fora de um 

contexto histórico e social, busca-se analisar a opressão e forma de violência, 

dominação-exploração contra a mulher por meio do enfoque de relações sociais 

entre os sexos, com origem no patriarcado.  
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No segundo capítulo foi apresentada a contribuição dos movimentos feministas 

brasileiro, que ofereceu visibilidade à violência contra a mulher. Apresentou-se que o 

resultado da luta feminista levou à criação de políticas públicas e medidas de 

proteção à mulher. Conquistou-se ainda uma lei específica para a mulher vítima de 

violência doméstica, denominada de Lei Maria da Penha. 

A reflexão sobre os avanços conquistados pelas mulheres, que se consolidam 

como ganhos auferidos na lida do movimento feminista, é, pois, abordada nesse 

capítulo, que apresenta, também, as principais trajetórias do movimento feminista 

brasileiro a partir de 1970. Destacam-se as formas recorrentes de violência contra 

mulheres, as quais levaram a diversos impactos em suas vidas, e demandaram a 

organização das próprias mulheres para o início da superação desse estado. As 

lutas feministas atingiram conquistas que dão visibilidade à violência, opressão e à 

apropriação do corpo e vida das mulheres, como também à exploração da mão de 

obra, temas apresentados no primeiro capítulo desta dissertação. No enfrentamento 

dessas formas de violência, as lutas feministas estão obtendo avanços. 

O terceiro capítulo abordará os resultados, onde foi feita a discussão das 

entrevistas. Neste capítulo buscou-se compreender as repercussões da violência 

sexual na vida das mulheres segundo a percepção delas: quais os principais 

desafios enfrentados após a violência sexual à luz das discussões teóricas.   

Nas considerações finais foram apresentadas por meio de uma síntese dos 

resultados obtidos as repercussões que a violência sexual pode apresentar na vida 

das mulheres. Espera-se com este estudo contribuir de alguma forma para a 

construção de conhecimentos acerca da temática em questão, tanto para os 

profissionais que trabalham com mulheres vítimas de violência sexual, como para 

mulheres vítimas de violência sexual, onde verifica a importância do seguimento 

multiprofissional para a retomada da vida cotidiana. 

Dessa forma, conforme sublinhado anteriormente, de acordo com Drezzet 

(2003) o presente trabalho parte da hipótese de que a violência sexual pode 

desencadear diversas repercussões à vida da mulher. Somado ao conhecimento 

empírico sobre o tema, é possível apontar que dentre eles pode-se encontrar 

questões relacionadas principalmente à saúde mental, que inclui o desenvolvimento 
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de fobias, transtornos de ansiedade, do sono ou alimentar, depressão, síndrome do 

estresse pós-traumático e até tentativa de suicídio. Na saúde física pode 

desenvolver Infecção Sexualmente Transmissível (ISTs), uma gravidez indesejada. 

Na dimensão social, pode gerar perda ou abandono de emprego de estudo, 

dificuldades de relacionamentos, separações além de problemas econômicos. 

Sendo assim, buscou-se analisar toda a situação relacionada à violência sexual 

praticada contra a mulher, associada às relações sociais entre os sexos, que leva à 

subordinação da mulher ao homem. Entende-se que esses aspectos interferem nas 

questões emocionais e físicas, como também sociais, da vida familiar, conjugal, 

além de repercutir no trabalho e também na vida econômica.  

As indagações nesse trabalho partem das seguintes questões: as mulheres 

sabem de suas condições de subalterna em algumas situações? Caso saibam, elas 

percebem, ou não, a conexão com dimensões de opressões e patriarcado? 

Visualizam a maneira como o homem estabelece o poder, a dominação e violência 

no âmbito público e privado, e, também, como essa forma de violência se reflete nas 

relações capitalistas de produção? E se elas percebem tais conexões, como lidam 

com elas?  

Essas indagações levaram a um percurso metodológico com a formulação do 

objetivo geral que é: decifrar as repercussões da violência sexual na vida das 

mulheres que procuraram atendimento no Navis. 

Os objetivos específicos buscaram: 

 Verificar a origem e quais as formas de violência praticada contra a mulher 

desde o sistema patriarcal. 

 Descrever as principais conquistas do movimento feminista brasileiro. 

Apresentar as principais repercussões da violência sexual na vida das 

mulheres, com base em seus entendimentos.  
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1. Percurso metodológico  

 

Utilizou-se para esta pesquisa a abordagem qualitativa que, de acordo de com 

Minayo (2002), trabalha com o universo dos sentidos. Não se trata de uma pesquisa 

com grande número de participantes, o que nela importa é significado das falas das 

pessoas entrevistadas em função do que se está buscando. Para Martinelli (1999) 

em uma pesquisa qualitativa “muito mais do que descrever um objeto, busca-se 

conhecer trajetórias de vida, experiências sociais dos sujeitos” (p. 25); portanto, é na 

pesquisa qualitativa que o pesquisador descobre circunstâncias e modos de vida 

distintos; o modo como esses sujeitos constrói sua vida e a vive. Envolve, portanto, 

seus sentimentos, valores, crenças, costumes, e práticas cotidianas. Esse enfoque 

permite que o pesquisador busque expressão e sentido dos sujeitos e suas histórias. 

A coleta de dados deu-se por meio de entrevistas com cinco mulheres, um 

roteiro norteador e um gravador de voz. As entrevistas tiveram duração de, no 

mínimo, de 20 minutos, e, no máximo, de 45 minutos. Para Manzini (2003), a 

entrevista busca focaliza em um determinado assunto para depois extrair as 

principais falas e as classificar de acordo com a relevância, amparadas na 

fundamentação teórica. O autor refere que esse tipo de entrevista pode fazer 

emergir informações de forma mais livre, e as respostas não estão condicionadas a 

uma padronização de alternativas. 

Visando à construção de um aporte teórico consistente para a pesquisa, foi 

realizado o levantamento bibliográfico em livros, revistas científicas e artigos 

científicos relacionados ao tema. Conforme Marsiglia (2006), a pesquisa bibliográfica 

contempla diversos autores que discutem o assunto com posicionamentos distintos 

ao mesmo tempo. A pesquisa bibliográfica de acordo com Lima e Mioto (2007) 

ocorre com leituras da seguinte forma: rápida, exploratória, seletiva, reflexiva e 

interpretativa. O primeiro momento desse estudo foi com as leituras rápidas que são 

aquelas onde se busca reconhecer o material sobre o tema pesquisado; leitura 

exploratória que também é um a leitura rápida, com a finalidade de selecionar os 

dados que de fato interessa a pesquisa e oferece conhecimento sobre o tema, com 

a leitura dos sumários e manuseio das obras; leitura seletiva que é uma leitura 

direcionada ao objetivo da pesquisa, com seleção de informações pertinentes ao 
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tema pesquisado; leitura reflexiva ou crítica é mais criteriosa, busca compreender o 

ponto de vista do autor, nesta fase se realiza um ordenamento das principais 

informações da obra na busca de responder aos objetivos da pesquisa e leitura 

interpretativa onde se busca relacionar as ideias expressas na obra com o problema 

para o qual se busca resposta, demanda na interpretação das ideias do autor com 

correlação do pesquisador.  

A análise qualitativa dos dados foi feita por meio da transcrição, sendo 

extraídas e analisadas das entrevistas as narrativas em comuns para o resultado. O 

roteiro norteador foi construído apresentado como possibilidade às repercussões 

sociais ocasionadas pela violência sexual no cotidiano das mulheres.  

Roteiro norteador:  

 Como foi o momento da violência sexual e como ficaram os próximos 

dias? 

 Como ficaram os relacionamentos após a violência sexual: conjugal, 

amigos, filhos, famílias, no trabalho, nos estudos?  

 Dividiu a violência sofrida com família e ou amigo? 

 O acompanhamento profissional foi importante? 

Do ponto de vista metodológico numa pesquisa qualitativa existe a 

possibilidade de algumas categorias terem sobreposição, podendo ser 

desdobramento de outras, o que não permite precisão. Dessa forma, foram 

levantadas categorias baseadas nas falas das mulheres.  

 

1.1 Local da pesquisa 

A pesquisa foi realizada no Navis, que é um protocolo de atendimento as 

vítimas de violência sexual localizada no Ambulatório de Moléstias Infecciosas do 

Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 



19 

 

 

de São Paulo (ICHC-HCFMUSP). O HC é considerado um hospital terciário2, ou 

seja, de grande porte, de acordo com Andrade (1995) foi criado pelo Decreto nº 

13.192 de 19/01/1943, sendo pioneiro na área da saúde. A criação de um hospital 

universitário ocorreu pela necessidade de se dispor de um campo de aplicação de 

conhecimento e treinamento para os alunos da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Esses alunos realizavam anteriormente estágio na 

Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, que não apresentava característica de 

um hospital escola. Dessa forma, necessitava-se de um local onde estivessem as 

cátedras das Clínicas da Faculdade de Medicina, e, também, de aumentar o número 

de leitos gratuito para a população necessitada. 

De acordo com Nisida (2019), o Navis foi formulado em 2001 com o objetivo 

oferecer atendimento integral às vítimas de violência sexual. Sua composição 

multiprofissional conta com médicos infectologistas, ginecologistas, psiquiatras e 

proctologistas, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. A admissão de 

pessoas que foram vítimas de violência sexual ocorre pelo ponto-socorro (PS), por 

outras clínicas do próprio ambulatório, encaminhados pela rede básica de saúde, por 

outros Institutos do complexo hospitalar ou por procura espontânea. O atendimento 

é destinado para todas as idades e gêneros, inclusive violência sexual crônica.   

Nisida (2019) coloca que quando a violência sexual é aguda, ocorrida em  

ocorreu até 72 horas, é possível ministrar uma série de medidas profiláticas, contra 

as ISTs, contra Hepatite B, infecção por HIV, e caso a paciente seja mulher, também 

se realizam exames de gravidez e são tomadas as medidas profiláticas necessárias.  

 

                                                           
2
  No Brasil, os serviços ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são organizados em três 

níveis de atenção: primário, secundário e terciário. O modelo foi adotado para dividir por categorias 
determinadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).  No nível primário estão as Unidades 
Básicas de Saúde (UBSs), conhecido como a porta de entrada no SUS. As Unidades de Pronto 
Atendimento (UPAs), hospitais e outras unidades de atendimento especializado ou de média 
complexidade, inclusive de urgência e emergência, compõem o nível secundário de gestão da Saúde 
Pública. A organização desse nível é feita com base em macro e microrregiões de cada Estado, 
devendo apresentar tanto ambulatórios como hospitais. No nível terciário estão os hospitais de 
grande porte, que atendem alta complexidade. O objetivo é garantir que procedimentos para a 
manutenção dos sinais vitais sejam realizados, dando suporte para a preservação da vida sempre 
que preciso. Nesse nível existem tecnologias médicas e profissionais capazes de atender a situações 
que, no nível secundário, não puderam ser tratadas por serem casos mais raros ou complexos. 
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1.2 Sujeitos da pesquisa 

A seleção das mulheres para a pesquisa foi definida por aquelas aceitaram 

gravar a entrevista, que estivesse com 18 anos ou mais na data de entrevista e que 

tenha passagem pelo Navis. As mulheres foram convidadas por email ou telefone, 

por uma das médicas do Navis, no qual foi explicado que era para uma pesquisa de 

mestrado. Assim, chegou-se a cinco mulheres que procuraram atendimento no Navis 

há mais de seis meses. A escolha de período de seis meses ocorreu pelo fato de que 

no primeiro momento as vítimas de violência sexual, ainda podem se encontrar no 

estágio de medo ou insegurança, dessa forma não seria possível verificar se existe 

alguma repercussão que interferem na vida das mulheres. 

Em que pese à posição de pesquisadora que trabalha junto ao Navis e tem 

acesso às vítimas, ainda assim, houve dificuldade quando da escolha das mulheres. 

Por se tratar de uma situação constrangedora e íntima, a mulher que sofreu abuso 

sexual poderá reviver a violência na qual teve seu corpo foi invadido, violado. Quando 

revivida, esta lembrança ainda pode ser objeto de repúdio e descrença. Assim, a 

seleção foi composta por aquelas que se obteve o contato e que aceitaram a gravar 

entrevista. As entrevistas foram gravadas em uma sala reservada no Ambulatório de 

Infectologia, onde é realizado o atendimento do Navis.  

A fim de preservar a identidade das mulheres, seus nomes serão trocados por 

nomes de pedras preciosas, elementos fortes da natureza. Safira; Ametista; Rubi;  

Esmeralda e Turmalina.  

Safira - 58 anos. 

Nascida em São Paulo, branca, separada, aposentada por invalidez, trabalhou 

no serviço geral de um hospital público, cinco filhos, um falecido em 2017. A 

violência sexual ocorreu em 1992, na ocasião não procurou nenhum tipo de 

atendimento, e chegou ao Navis apenas em 2018, por conta de precisar de 

seguimento ao HIV/AIDS, dado a uma infecção adquirida em consequência da 

violência sexual.  

A duração da entrevista foi de 45 minutos.  
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Ametista - 53 anos. 

Nascida em São Paulo, negra, separada, uma filha de 17 anos. Trabalhava em 

serviço administrativo, em um órgão público. A violência sexual ocorreu em 2013, e 

na época procurou atendimento algumas semanas após o evento. 

A duração da entrevista foi de 20 minutos. 

Rubi - 41 anos.  

Nascida em São Paulo, branca, casada há mais de 20 anos, sem filhos. Possui 

nível superior com pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. Trabalhava na 

área de sua formação.  A violência sexual ocorreu em 2016, na ocasião procurou 

atendimento no período de 72 horas e fez uso da profilaxia para as ISTs e a 

contracepção de emergência.  

A duração da entrevista foi de 24 minutos 

Esmeralda - 30 anos.  

Nascida no Rio Grande do Sul migrou para São Paulo há 10 anos, branca, 

solteira, sem filhos. Trabalhava na área administrativa em Consulado Geral de outro 

país. A violência sexual ocorreu em 2012. Foi trazida para o Pronto Socorro do HC 

quatro dias após a violência sexual, e fez uso da profilaxia para as ISTs e a 

contracepção de emergência.  

A duração da entrevista foi de 45 minutos.  

Turmalina - 18 anos 

Nascida em São Paulo, solteira, negra, sem filhos, reside com os pais, 

estudante da terceira série do Ensino Médio. Trabalhava num serviço administrativo 

temporário. A violência sexual ocorreu em 2018, chegou ao hospital no período de 

72 horas, acompanhada pela família e fez uso da profilaxia para as ISTs e a 

contracepção de emergência.  

A duração da entrevista foi de 33 minutos. 
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1.3 Processamento e análise dos dados 

As entrevistas foram transcritas na integra, com o mínimo de correção de erros 

de concordância de fala, para tornar mais compreensível, e os respectivos textos 

foram conferidos com a gravação. Desenvolveu-se a análise temática de conteúdo. 

Essa análise permitiu a identificação dos temas abordados pela entrevistada que se 

aproximaram do tema da pesquisa. Foram categorizados da seguinte maneira: (1) 

medo, (2) estigma a mulher vítima de violência sexual, (3) isolamento social, (4) 

alterações no relacionamento afetivo-sexual, (5) estratégias de enfrentamentos. As 

análises das entrevistas permitiram ampliar a compreensão do fenômeno e das 

interfaces para os atendimentos as vítimas que sofreram violência sexual quase 

sempre acompanhada por outras formas de violências. O quadro analítico desse 

estudo utilizou-se das repercussões ocasionadas a luz do patriarcado e capitalismo 

contemporâneo.  

As principais bibliografias utilizadas foram Saffioti (1989, 2013, 2015);  Cisne 

(2014 e 2018); Davis (2016) e Drezzet  (2000, 2001, 2003, 2007, 2012, 2013).  

 

1.5 Aspectos éticos 

Este estudo seguiu as normas para pesquisa com seres humanos vigentes no 

Brasil, explicitadas na Resolução 466 do Conselho Nacional de Saúde de 2012. O 

projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), da 

Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) vinculado ao Departamento de 

Saúde, Educação e Sociedade (Parecer 3.063.682). As mulheres participaram 

voluntariamente do estudo mediante a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TCLE). 
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CAPÍTULO 1 

O PATRIARCADO ENQUANTO ORIGEM DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A utilização do conceito violência contra mulher e não violência de gênero de 

acordo Cisne e Santos (2018) é utilizada para evitar a ocultação do sujeito mulher, 

ocasionando perdas no que tange à da potência de denúncias do movimento 

feminista, já que a violência de gênero não representaria, necessariamente, contra 

uma mulher. Essa pesquisa refere-se exclusivamente a violência sexual perpetrado 

por um homem estranho contra uma mulher. 

A denominação gênero não será excluída se por um lado tem-se a posição de 

que a violência contra a mulher contempla a relação social entre homens e 

mulheres, por outro lado, foi trabalhado nesta dissertação autoras que trabalha com 

a categoria gênero, o que contempla o posicionamento desta pesquisa.  

De acordo com a socióloga Heleieth Saffioti (2013), a violência contra a mulher, 

analisada pela perspectiva feminista marxista do patriarcado - introduzido no Brasil 

pela autora - é aquela baseada no gênero e na classe.  Uma construção social  em 

que a mulher ocupou a posição de submissão ao homem. Essas construções sociais 

foram por muito tempo apresentadas como naturais, ou seja, ligadas as diferenças 

biológicas, em que se destacam, por um lado, a força física do homem e pelo outro, a 

responsabilidade pela gestação e amamentação dos filhos as mulheres. Assim esses 

enunciados legitimaram como verdade a superioridade masculina como determinada 

pela natureza. 

Contudo, para Saffioti (1989), essa perspectiva vincula a dominação masculina 

ao sistema capitalista que estrutura na opressão de classe, gênero e raça. Ele não se 

resume a um sistema de dominação modelado pela ideologia machista- racista, ele é 

também um sistema de exploração. 

A base estruturante da violência contra a mulher está ligada diretamente ao 

patriarcado, diz Saffioti (2015), que o compreende como o sistema que proporciona 

autoridade ao homem na vida privada e pública. Institucionalmente, o homem se 
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posiciona superior à mulher em diversas dimensões, como na família, legislação, na 

política, na cultura, na produção, no consumo etc. Além dessas dimensões, o 

patriarcado também insere nas relações entre os sexos, o medo e a submissão da 

mulher, sendo essa uma maneira de os homens exercem seu domínio sobre as 

mulheres. Com isso instalou-se também a violência contra a mulher, que faz parte 

das estratégias de controle. O conceito - patriarcado - necessita ser profundamente 

analisados e nas palavras Delphy (2009): 

 

“Patriarcado” é uma palavra muito antiga, que mudou de sentido por volta 
do fim do século XIX, com as primeiras teorias dos “estágios” da evolução 
das sociedades humanas, depois novamente no fim do século XX, com a 
“segunda onda” do feminismo surgida nos anos 70 no Ocidente. Nessa 
nova acepção feminista, o patriarcado designa uma formação social em que 
os homens detêm o poder, ou ainda, mais simplesmente, o poder é dos 
homens. Ele é, assim, quase sinônimo de “dominação masculina” ou de 
opressão das mulheres. Essas expressões, contemporâneas dos anos 70, 
referem-se ao mesmo objeto, designado na época precedente pelas 
expressões “subordinação” ou “sujeição” das mulheres, ou ainda “condição 
feminina”. (DELPHY, 2009, p. 173)”. 

 

O sentido dado pelas feministas, e que tem prevalecido, é aquele que 

compreende que o termo se refere à dominação masculina, sendo ela advinda do 

pai ou do marido, mas sempre do sexo masculino. Segundo Delphy (2009), essa é a 

concepção mais recente do conceito, e que foi rapidamente adotado pelo movimento 

feminista, a partir dos anos 1970, como conceito de sistema que deve ser superado. 

Para Inácio (2013) que estende este debate, o patriarcado se refere a uma 

forma de poder político, compreendido enquanto governo do pai ou de direito 

paterno. Ela refere que o conceito patriarcado estava fora de uso há mais de 300 

anos, no entanto as discussões em relação a ele foram retomadas com o movimento 

feminista nos anos 1960. Foi nesse período que surgiram os questionamentos e 

inquietações sobre a compreensão do matriarcado, ou a igualdade sexual, bem 

como quais as relações entre o patriarcado/dominação sexual e o 

capitalismo/dominação de classe. Tornando este conceito o único a explicar a partir 

de uma perspectiva de dominação de classe e raça a sujeição da mulher ao homem. 
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É por meio da tradição marxista, defende Cisne (2014), que se compreende a 

dinâmica capitalista e o valor que ele confere à propriedade privada. Para a autora, é 

a produção de valor privado que possibilita compreender as formas pelas quais se 

dá a subordinação da mulher ao homem. Com o surgimento da propriedade privada, 

a organização da família foi se tornando patriarcal, pautando-se na ideia de 

superioridade do pai, do homem, do masculino. A propriedade privada está na base 

da criação do direito que o homem se arroga sobre a mulher, sobre os filhos, como 

também, sobre outros atores na sociedade, incluindo os negros escravizados. Tal 

dominação entende-se sobre bens materiais de tal forma que ele se torna uma 

determinação estrutural. O patriarcado é então um conceito que se estende para 

fazer referência às relações de dominação, opressão e exploração masculina na 

apropriação do corpo, vida e trabalho da mulher. 

Para Saffioti (2015), a determinação estrutural do patriarcado conta com um 

pacto entre os homens como meio necessário para garantir a opressão das 

mulheres. Elas se tornam objeto de satisfação sexual e reprodutora de seus 

herdeiros legítimos – um contexto no qual a virgindade e monogamia feminina 

tornaram-se obrigatórias. Esse pacto contribuiu para uma determinada ordem social 

entre homens e mulheres, o que garantia a eles a administração e manutenção da 

propriedade privada e a herança que dela advém. 

Para Inácio (2013), existe atualmente um movimento de resgate e aceitação do 

conceito patriarcado, que possibilita o entendimento da continuidade da violência 

praticada contra a mulher. A autora, no entanto, refere que é necessário 

contextualizar o patriarcado historicamente e socialmente. Assim, as teorias 

feministas procuram superar as lacunas do debate dos anos 1970 que entendiam o 

patriarcado como um sistema universal e imutável, na dualidade dominada e 

dominador, desconsiderando as diferenças de classe social, etnia, orientação sexual 

e nacionalidade entre as mulheres. 

O patriarcado é anterior ao capitalismo, porém o entrelaçamento entre os dois 

sistemas reforça a dominação e exploração nas relações sociais, e faz, inclusive, 

parecer que o sistema patriarcal é invisível, principalmente pelo discurso de 

democracia, igualdade e liberdade e alguns direitos adquiridos pelo movimento 

feminista. 
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O feminismo marxista acrescenta o debate sobre a relação entre o patriarcado 

e o capitalismo que “hoje vem sendo retomado pelo movimento feminista em todo o 

mundo, e particularmente no Brasil”. (INÁCIO, 2013, p. 91). A autora diz ainda que, 

por isso, as lutas e os debates em torno de agenda política feminista anticapitalista e 

antipatriarcal estão sendo resgatadas; a própria Organização das Nações Unidas 

(ONU) afirma que a globalização soube integrar a cultura patriarcal. 

No sistema de dominação e exploração dos homens sobre as mulheres, 

verifica-se que tal dominação não se encontra apenas no âmbito familiar, ou tão 

somente na esfera trabalhista, ou na política.  Baseado em Saffioti (2013), tendo-se 

como elemento de partida que o capitalismo é patriarcal-machista-racista (adiante se 

verá a dimensão racial) pode-se verificar que a secular violência sexual contra a 

mulher reflete, em parte, o prazer do homem em impor o poder pela força.  

Neste aspecto, retrata, também, a cultura machista das sociedades e a 

ausência ou incapacidade de políticas públicas. O aparato jurídico legal em muitos 

casos, não apenas propicia a impunidade, mas também, e na maior parte das vezes, 

leva à transferência da responsabilidade pelo ato violento para a própria mulher. 

Argumenta-se, com base em Saffioti (2015), que o sistema social patriarcal 

permite e naturaliza a violência contra a mulher. A opressão que se dá pela 

dominação-exploração é intensificada quando sobrepõem outros marcadores 

sociais, que são a classe social e a raça /etnia. Para a autora, mais do que papéis 

sociais, são as identidades sociais constituídas por gênero, raça /etnia e classe 

social, que vão gestando a subordinação da mulher ao homem.  

Seguindo a lógica de dominação do capitalismo patriarcal-machista-racista, que 

se estrutura permanentemente com mecanismos violentos de acumulação, a 

exploração do trabalho e controle sobre o corpo da mulher, a violência e o poder 

encontram-se presente em todas as sociedades, configurando relações de sujeição 

ainda mais nefastas as sociedades onde ocorreu a escravidão. Nessa lógica, 

quando se fala em apropriação do corpo e vida das mulheres, existem diferenças 

entre os corpos de mulheres negras e de mulheres brancas, que precisam ser 

analisados.  
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Quando se refere aos conceitos de raça/ etnia e gênero, tem-se que mulher 

negra vive uma dupla discriminação, a qual passa a ser tripla dependendo da classe 

social. São discriminadas pelo fato de serem mulheres e também por serem negras, 

cor consideradas inferiores às demais, e ainda por serem pobres. Verifica-se que o 

discurso clássico sobre apropriação do corpo da mulher, sobre a opressão da 

mulher, não distingue a mulher negra. O próprio movimento feminista, ao discutir as 

situações de violência e opressão da mulher, omitiu-se da análise de raça ao deixar 

de fora tal diferença. 

Para Collins (2017), em resposta ao movimento feminista excludente, que 

parece querer dar conta de problemas somente para mulheres brancas, surge o 

feminismo negro3. Com ele surge também um grande desafio ligado ao racismo 

dentro das próprias organizações feministas controladas por mulheres brancas. A 

autora refere à frase muito conhecida, de Sojourner Truth: “não sou eu uma 

mulher?”. (DAVIS, 2016, p. 94). 

Ressalta-se que o patriarcado não deve ser naturalizado; ele nem sempre 

existiu, “foi socialmente construído e, como tal, poderá ser superado”, conforme 

defendem (CISNE E SANTOS, 2018, p. 45). O patriarcado é um sistema que permite 

o controle do corpo e vida das mulheres, que levou o aperfeiçoamento do machismo 

e da violência. A violência contra a mulher pode ser um ato de brutalidade, como 

uma violência física, psíquica, moral, patrimonial e sexual numa relação social de 

desigualdades, esse será o próximo item deste capítulo. 

 

1.1 Conceituando a violência contra a mulher 

  

O conceito de violência contra a mulher, utilizado nesta dissertação, é o 

adotado em 2011 pela Política Nacional de Enfrentamento da Violência contra as 

Mulheres (PNEVM). Fundamentado na “Convenção de Belém do Pará”4.  O conceito 

                                                           
3
 O conceito de feminismo negro será retomado no segundo capítulo deste trabalho. 

4
 A Convenção de Belém do Pará, como ficou conhecida a Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra Mulher, adotada na referida cidade, em 9 de junho de 1994, 
conceitua a violência contra as mulheres, reconhecendo-a como uma violação aos direitos humanos, 
e estabelece deveres aos Estados signatários, com o propósito de criar condições reais de 
rompimento com o ciclo de violência identificado contra mulheres em escala mundial. Disponível em: 

http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm
http://www.cidh.oas.org/basicos/portugues/m.Belem.do.Para.htm
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define como violência contra a mulher “qualquer ato ou conduta baseada no sexo, 

que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher”. Nesse 

encontro, a convenção reiterou que a violência contra a mulher constitui obstáculo a 

que se alcance a igualdade, e, consequentemente, o desenvolvimento para a paz. 

 

Em 1993, a Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em 
Viena, Áustria, declara que os direitos humanos das mulheres são 
inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos 
universais. A Organização das Nações Unidas (ONU) publica, no mesmo 
ano, a Declaração sobre a Eliminação da Violência contra a mulher. No ano 
seguinte, na cidade do Cairo, a Conferência Internacional de População e 
Desenvolvimento promove diversos acordos e compromisso sobre a 
eliminação da violência contra a mulher, firmados por mais de 175 países, 
destacando-se aqueles relacionados com a saúde mental e reprodutiva. A 
Convenção Interamericana para Prevenir Punir e Erradicar a Violência 
Contra a Mulher, denominada de Belém do Pará, marca outro importante 
avanço na questão da violência de gênero. Por fim, em 1995, é realizada a 
IV Conferência Mundial sobre Direitos da Mulher, em BEIJING, que reiterou 
que a violência contra a mulher constitui obstáculos a que se alcancem os 
objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz. (DREZETT, p. 18, 2000).  

 

O conceito de violência é entendido como “ruptura de qualquer forma de 

integridade da vítima: integridade física, integridade psíquica, integridade sexual, 

integridade moral” (SAFFIOTI, 2015, p.17). Dessa forma, para estudar repercussões 

da violência sexual na vida das mulheres será conveniente adotar uma definição de 

violência já trabalhada e aceita pela maioria da comunidade científica, e que leva em 

consideração que a violência sexual é, na maioria das vezes, acompanhada por 

outras formas de violência. 

O termo violência tornou-se uma pronúncia comum, presente nos meios de 

comunicação e nas discussões na sociedade, sendo um comportamento que pode 

repercutir em diversos tipos de danos. A violência está presente em todos os 

segmentos da sociedade, manifestando-se de diversas formas, gerando 

repercussões sociais. É um fato universal que ronda todas as organizações 

societárias, porém adquire maior visibilidade enquanto consequência de diversos 

fatores que envolvem as relações sociais, nas quais a dimensão poder tem 

influência fundamental.  

                                                                                                                                                                                     
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 21/07/2019. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para-1994/
http://www.compromissoeatitude.org.br/convencao-interamericana-para-prevenir-punir-e-erradicar-a-violencia-contra-a-mulher-convencao-de-belem-do-para-1994/
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A relação de poder amplia a natureza de um ato violento e expande o 

entendimento convencional do que se entende por violência, de modo a incluir 

aqueles atos que resultam de uma relação, que pode ser uma relação entre os 

sexos. Baierl (2004) coloca que o poder ou, mais especificamente, as relações de 

poder são causadoras e/ou fatores motivadores da violência. A autora destaca que é 

por meio de uma troca constante e de ações conjuntas entre as diferentes 

instituições que detêm poder (Judiciário, Legislativo e Executivo) e as diversas 

organizações da sociedade que são construídas as condições essenciais para que 

haja uma redução dos índices de violência e criminalidade. 

Ainda de acordo com Baierl (2004), a violência gerada pelas desigualdades 

econômicas, sociais e culturais causadas pelas formas de exclusões determinadas 

pelas relações capitalistas de produção, assim como pelo racismo, pela corrupção, 

entre outras, são consideradas formas de violência. A autora refere que os 

procedimentos ideológicos e mitológicos da violência fazem com que ela seja 

percebida e naturalizada como ato normal, e não como violência. Essa mitologia é 

conservada porque é periodicamente refeita com noções ao presente histórico. 

Observa-se nas diversas literaturas sobre violência contra a mulher, que esta 

parte das relações desiguais entre sexos, e que são construídas socialmente. Em se 

tratando de violência de gênero, os limites são muito tênues entre a quebra da 

integridade e obrigação de suportar o destino de mulher, ainda  existem  mulheres 

que se sujeita aos homens, sejam pais ou maridos. 

Segundo Acquaviva (2015), as consequências da violência de gênero têm 

maior expressão na violência doméstica e familiar. A meu ver, essa situação  

também ocorre em locais públicos, como no trabalho, universidades, escolas e 

qualquer ambiente onde se relacionam homens e mulheres. A autora diz que a 

violência de gênero é algo secular, mas que se encontra bem presente na atual 

sociedade, podendo ser verificada nos chamados das ocorrências policiais e no 

programa “Disque-Violência pelo número 180”.  

Saffioti (2015) considera que grande parte da violência praticada contra as 

mulheres é consequência do comportamento desigual atribuído entre os sexos: 

aqueles padrões considerados aceitáveis e corretos, e que vigoram e determinam o 
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que se espera dos homens e das mulheres – tanto nos espaços públicos, quanto 

nos privados. Esse comportamento é estimulado para cada sexo, desde o 

nascimento, outorgado ao homem o papel de dominação e, consequentemente, o da 

violência. A violência de gênero, portanto, é algo muito amplo. Ela pode ser 

vivenciada entre homens e mulheres em qualquer espaço social, na família e no 

trabalho. 

A partir da perspectiva feminista do patriarcado, a violência contra a mulher, 

relaciona a dominação masculina ao sistema capitalista-racista, diz Saffioti (2015). A 

questão de gênero, da opressão às mulheres, é tratada pela autora como parte 

constituinte de um sistema baseado na exploração do ser humano pelo próprio ser 

humano. Saffioti acrescenta que as relações sociais de gênero se constituem na 

verdadeira gramática sexual que normatiza condutas masculinas e femininas e, 

nessa relação ainda, são os homens que determinam a atuação das mulheres. 

Nesse sentido, a violência faz parte do componente controle social, com supremacia 

masculina, resultando disso sua naturalização, disseminando-se a legitimação social 

da violência. 

Para a Saffioti (2013), a legitimação social da violência contra a mulher faz 

parte do processo de exploração; ou seja, nesse caso, a dominação e exploração 

não são processos diferentes. Por essa razão, ela utiliza o conceito de dominação-

exploração ou exploração-dominação, porque se concebe o processo de sujeição  

da categoria social mulheres aos homens que exige que sua capacidade de mando 

seja auxiliada pela violência. 

Desde cedo as meninas são instruídas para se submeter a um regime de 

subordinação com pouca autonomia, devendo aceitar a violência como forma de 

preservação da família. Assim o homem enquanto dominador se sente no direito de 

espancar sua mulher, sente-se no direito de ter acesso ao sexo sem consentimento 

da mesma. Esse pretenso direito social, originado no sistema patriarcal, que se 

converte em diferença política, resulta em sujeição e exploração. 

Deve-se ressaltar que a sujeição da mulher não é pacífica. Segundo Aqcaviva 

(2015), desde os anos de 1960 ocorreram grandes mobilizações de enfrentamento 
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das desigualdades de gêneros, são lutas nacionais e internacionais e delas 

resultaram várias conquistas de direitos pela igualdade entre os sexos.  

São seculares e variadas as formas de violência exercidas contra a mulher, 

porém a visibilidade das mesmas teve início apenas a partir da década de 1970. No 

Brasil foi em 1975, quando a ONU o institui como o Ano Internacional da Mulher, 

com a finalidade de identificar e denunciar as discriminações e as desigualdades da 

mulher brasileira e a lutar pela liberação das mulheres enquanto sexo dominado e 

oprimido. Dessa forma, o movimento feminista denuncia o sofrimento das mulheres 

também dentro de casa. A partir de então, o assunto começa a receber atenção e 

surgem iniciativas de mobilização em diversas manifestações contra assassinatos, 

estupros, agressões físicas e psicológicas.   

Na década de 1980, os movimentos feministas partem para a luta contra a o 

princípio de que os sexos são diferentes, mas não desiguais. Durante séculos, a 

mulher foi dominada pelo homem e invisibilizada devido os variados discursos e 

teorias excludentes que a inferiorizaram historicamente e socialmente. Trata-se de 

uma luta que ainda busca, reparar com os diversos tipos de desigualdades, 

preconceitos e discriminações associadas a figura da mulher que leva a pratica de 

inúmeras formas de violência. 

Para Schraiber e D´Oliveira (2003) a violência contra a mulher refere-se a 

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

físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado.  

 

Entende-se que violência contra a mulher inclui violência física, sexual e 
psicológica; a) que tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica 
ou em qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou 
haja convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre 
outras, estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; b) que tenha ocorrido 
na comunidade e seja perpetrada por qualquer pessoa e que compreende, 
entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus tratos de pessoas, tráfico 
de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no lugar de 
trabalho. (SCHRAIBER e D´OLIVEIRA, 2003, p.8).  

 

A violência física é considerada pelo Ministério da Saúde a mais frequente. 

Trata-se de uma ação relacionada ao poder, que causa ou tentam causar dano à 
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outra pessoa, por meio do uso da força física ou de algum tipo de arma que pode 

provocar, ou não, lesões externas, internas ou ambas. São atos facilmente 

diagnosticáveis, por apresentar lesões físicas, aparentes, que se caracterizam de 

diversas formas, como queimaduras, cortes, machucados por arrastar, amarrar, 

chutar, socar, morder, espancar, ou qualquer ação que coloque em risco a 

integridade da mulher. (BRASIL, 2002). 

 

[...]as evidências indicam que a maioria dos crimes sexuais não envolve uso 
de força física, prevalecendo a intimidação psicológica. Nesses casos, a 
ameaça exclusiva e sem uso de violência justifica a baixa frequência de 
traumatismos físicos, verificada entre mulheres adolescentes e adultas. 
(DREZETT et al. 2011, p.190). 

 

A violência psicológica é compreendida como toda ação que causa dano à 

autoestima da mulher, com prejuízo emocional, por meio de intimidação, 

manipulação, humilhação, desvalorização, chantagem, afastamento dos amigos e 

familiares, um distanciamento da sociedade, manipulação afetiva, negligência, 

ameaças, impedimento, confinamento entre várias outras formas. (OMS, 2002). 

Por ser tratar de uma ação subjetiva é difícil sua identificação. Assim, 

a violência psicológica, na maioria dos casos, acaba sendo bastante negligenciada, 

até pela própria mulher que vive a violência, muitas vezes, ela não consegue se 

enxergar enquanto vítima de violência, não percebe que ela está sendo controlada e 

humilhada. 

Para Drezett (2013) a violência psicológica associada à violência sexual é mais 

constante em se tratando da violência praticada por parceiro conhecido. Quando se 

refere a parceiro desconhecido, o que permanece normalmente é um trauma 

psicológico. O autor refere que trauma psicológico, em alguns casos, é mais grave 

do que a sequela física. O principal sintoma é o transtorno de estresse pós-

traumático (TEPT) que pode se expressar de modo patológico, desenvolvendo na 

vítima, a depressão, o medo e afastamento das relações afetivas, o isolamento 

social, dificuldades nas relações sexuais e transtornos alimentares.  
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O ato da violência sexual leva a mulher a diversos sentimentos, Baierl (2004) 

coloca que a violência faz emergir principalmente o sentimento de medo que gera 

perturbações diante da ideia de um perigo após um trauma decorrente de alguma 

violência como a sexual, é um sentimento que permanece armazenado no corpo e 

na memória que paralisa a pessoa, alterando seus cotidianos. A autora diz que essa 

reação não se reduz puramente ao físico ou a biologia, mas por se tratar de 

sentimento os efeitos interferem nas singularidades de cada um, bem como em seus 

contextos.  

Freitas e Farineli (2016) colocam que dentro do trauma psicológico advindo de 

uma violência aparece o desejo de isolamento social, dificuldade de retorno à vida 

cotidiana e de relacionamentos, algo que pode ocorrer com a mulher que foi vítima 

de violência sexual e está relacionado ao TEPT. Essa repercussão do estupro leva 

algumas das mulheres a desejar uma invisibilidade e um isolamento de tudo que a 

faça lembrar-se da agressão sofrida.  

A violência sexual é entendida como qualquer conduta que intimida a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. (BRASIL, 

2006).  

Já a violência patrimonial é aquela que resulta em danos ou perdas materiais 

em decorrência da agressão, e que tenha ocorrido por meio de retenção de objetos, 

documentos pessoais, bens e valores da mulher, além da retenção de imóveis, e/ou 

de dinheiro, ou pela recusa do agressor em se recusar a participar nos gastos 

básicos da família ou compartilhamento de dívida adquirida sem conhecimento e/ou 

consentimento da mulher etc. (BRASIL, 2006).  

Violência moral, por sua vez, definida segundo a Lei Maria da Penha (2006), 

presente no artigo 7º, inciso V, é aquela entendida como qualquer conduta que 

resulte em injúria, difamação ou calúnia, presente em vários âmbitos de convivência 

social, seja público ou privado. É uma ação que ocorre por meio de discriminação 
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racial, discriminação sexual, insultos e assédios, e sua ação impacta a capacidade 

de se relacionar com a sociedade. 

Apesar de a violência atingir mulheres em todas as classes sociais, Saffioti 

(2013) refere que a violência contra a mulher precisa ser analisada com a classe 

social e raça, posto que, conforme ela coloca, “de modo geral, a superioridade 

masculina percorre todas as classes sociais, estando presente no campo da 

discriminação racial”. (SAFFIOTI, 1989, p. 50).  

Seguindo a lógica de que a mulher foi considerada propriedade do homem, 

tem-se a peculiaridade das mulheres negras, que foram escravizadas e coisificadas. 

Para essas, a violência sexual fazia parte da rotina, pois as mulheres negras 

sofreram de maneiras específicas esse tipo de agressão no período da colonização 

e escravização. Realidade ainda presente atualmente.  

 

Analisando o perfil das mulheres vítimas de estupro em 2017, no que tange 
à cor, mulheres brancas corresponderam a 37,0% das vítimas, seguidas de 
pardas com 41,0% e pretas com 15,2%. Entretanto, o somatório de pretas e 
pardas corresponde a mais da metade das mulheres vítimas, 56,3%. (ISP, 
2018, p. 53). 

 

 

Não há como negar que as mulheres negras estão mais expostas a uma carga 

a maior de violência que é a questão da discriminação racial. Nas palavras de 

Andrade (2018), em análise interseccional é possível verificar que o estupro não é 

apenas um instrumento de controle patriarcal quando se refere ao corpo da mulher 

negra, se trata também de uma ferramenta do racismo. Dessa forma, as feministas 

negras passaram a questionar a ausência dessa discussão dentro do feminismo 

branco hegemônico.  

A questão racial trabalhada como ideologia que define os brancos superiores 

aos negros é um fator de produção e reprodução das desigualdades sociais como 

apresentado no Atlas da Violência:  
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As categorias de gênero e raça são fundamentais para entender a violência 
letal contra a mulher, que é, em última instância, resultado da produção e 
reprodução da iniquidade que permeia a sociedade brasileira. 
Desagregando-se a população feminina pela variável “raça”/cor. Confirma-
se um fenômeno já amplamente conhecido: considerando-se os dados de 
2016, a taxa de homicídios é maior entre as mulheres negras. (IPEA, 2018, 
p 51).  

 

Verifica-se pelo IPEA (2018) que a mulher negra possui mais dificuldade de 

acesso e de informações em comparação com a mulher branca. Em relação à 

“raça”/cor das vítimas, a proporção de casos de estupros cuja pessoa se identifica 

como branca caiu entre 2011 e 2014. No que se refere ao nível de escolaridade das 

vítimas com 18 anos de idade ou mais, a maior proporção dos estupros reportados 

vitimou mulheres com o ensino médio completo. Como, na população em geral, a 

proporção de mulheres com escolaridade abaixo do ensino médio completo é maior 

do que a proporção das que possuem essa escolaridade.  

A violência contra a mulher, seja ela física, psicológica, sexual, patrimonial e 

moral, é resultado da manifestação da sociedade com origem patriarcal. Para Cisne 

(2014) a violência contra a mulher é estruturada pelas relações sociais de sexo, com 

intensificação quando se refere a classe social, e, também, raça/etnia, que 

consubstanciam a sociedade patriarcal-racista-machista. São essas relações que 

estruturam e dão base à ideologia patriarcal que naturaliza situações de violências 

às mulheres. 

Contudo, quando se refere às mulheres negras, conforme Carneiro (2003), a 

violência aponta outra dimensão além da violência sexual, da física, psicológica e 

patrimonial: existe aquela que impele o direito, que limita as possibilidades no campo 

afetivo, na sexualidade e até no cerceamento do acesso ao trabalho, situação com 

origem escravagista. Essa é uma violência invisível, uma repercussão da violência 

racial. 

Schraiber (2005) coloca que a violência contra a mulher sempre teve pouco 

reconhecimento, transformando-se em um abuso dos direitos humanos em todo o 

mundo, somente a partir da década 1990 é que passa a ter visibilidade como 

violência de gênero e questão de saúde pública. O serviço de saúde é 
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imprescindível para acolher precocemente as vítimas de violência, independente do 

sistema de justiça, dado que a mulher pode ter sua saúde física e mental afetada.  

A impunidade ao agressor sexual ainda é bastante presente na conjuntura 

brasileira. Ainda é preciso refletir sobre as relações de poder que marcam e 

permeiam a sociedade, especialmente quando se refere a raça/cor. Poder esse que 

falsamente justifica o abuso e a violência, a negligência, justifica o tirar sem pedir; 

que tira a dignidade, o respeito e a liberdade. Tira o que quer e deixar o medo. Medo 

que subordina e controla. Os atos de violência cometidos contra as mulheres 

deveriam ser tratados como manifestação da questão social e não como casos 

pontuais onde vítima e perpetrador têm a mesma parcela de culpa. 

Com base neste referencial teórico é presumível o quanto a mulher tem sua 

condição de igualdade distanciada da realidade pelo exercício do poder. As 

mulheres vítimas da iniquidade racial e de gênero constituem evidência empírica 

sobre sua própria realidade. Por meio destas evidências é possível verificar que na 

sociedade atual a opressão racial e de gênero, após séculos de escravidão e 

exclusão, sob o arcabouço do patriarcado, moldaram a realidade inadequada 

entendida como legítimas para essas mulheres, especialmente as negras, no que 

tange à violência sexual. 

Neste item, procurou-se definir a violência contra a mulher. Refere-se a uma 

relação de poder que ainda  leva à desigualdade entre os sexos. Notou-se que a 

violência ocorre de forma tão comum quanto à supremacia do homem branco. 

Nesse sentindo, no próximo item será desenvolvida a análise sobre a apropriação do 

corpo e da vida da mulher, com base na exploração da mão de obra feminina. A 

exploração não se trata apenas uma divisão sexual, mas, sim, social do 

trabalho. Para Saffioti (2015), a questão da opressão às mulheres é parte 

constituinte de um sistema baseado na exploração do ser humano pelo ser humano.  
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1.2 A violência sexual contra a mulher 

 

A violência sexual é entendida como grave violação aos direitos humanos e 

preocupante problema de saúde pública, considerando que ela limita a autonomia da 

mulher, dentre tantas outras consequências que serão apresentadas adiante. A 

característica determinante está nas relações entre homens e mulheres 

representados pelas desigualdades entre os sexos, determinada ao longo dos 

séculos como forma de subordinação e controle da mulher.  

Verifica-se que toda prática sexual sem consentimento é violência sexual e 

pode configurar severas repercussões na vida da vítima. Essas agressões são 

capazes de comprometer a vida pessoal, profissional e afetiva, conforme observado 

extensamente nas publicações de Drezzet (2000, 2001, 2003, 2007, 2012, 2013).   

 

De acordo com Nisida (2019) existem diferentes definições de violência 
sexual foram usadas ao longo da história, sendo que inicialmente apenas 
aspectos relacionados a achados físicos eram levados em consideração. 
Assim, a partir do início do século XIX, do ponto de vista legal ou forense, a 
definição de violência sexual era limitada a busca de evidências de estupro, 
ou seja, a achados de exame físico que evidenciassem a conjunção carnal 
entre um homem e uma mulher. Há, contudo, de se esclarecer que na 
maioria dos casos de violência sexual, principalmente quando vitimaram 
crianças ou mulheres com vida sexual ativa, não são encontradas 
evidências físicas da agressão. Além disso, por muito tempo, a ausência de 
recursos tecnológicos que, ao contrário dos dias atuais, permitissem 
caracterizar marcadores moleculares (DNA do agressor), dificultava a 
identificação de evidências do estupro. Tornou-se então necessária a 
formulação de uma definição universal de violência sexual, que incluísse 
tanto a coerção física quanto verbal, caracterização essa elaborada pela 
OMS no início dos anos 2000. (NISIDA, 2019, p. 5) 

 

A definição de violência sexual pela OMS (2002) refere que qualquer ato sexual 

tentado ou consumado sem consentimento, praticada por meio da força física ou por 

meio de ameaças psicológicas ou com armas, considerando caricias, exposição ao 

sexo e não apenas o contato é violência sexual. 
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A violência sexual é definida como: qualquer ato sexual, tentativa de obter 
um ato sexual, comentários ou investidas sexuais indesejadas, ou atos 
direcionados ao tráfico sexual ou, de alguma forma, voltados contra a 
sexualidade de uma pessoa usando a coação, praticados por qualquer 
pessoa independentemente de sua relação com a vítima, em qualquer 
cenário, inclusive em casa e no trabalho, mas não limitado a eles. (OMS, 
2002, p. 147). 

 

A OMS (2002) relaciona a violência sexual a diversos agravos físicos, como 

dores de cabeça, asma e inflamações pélvicas, entre outras, as quais apresentam 

riscos de traumas genitais e extragenitais, disfunções sexuais, as ISTs, gravidez 

indesejada, e, ainda, traumas psíquicos, que se manifestam, por exemplo, em 

tentativa de suicídio, depressão e aumento de ansiedade. Motivo pelo qual a 

violência sexual passou a ser considerada grave problema de saúde pública. A 

principal vítima de atos de violência sexual é as mulheres, qualquer que seja a sua 

idade.   

De acordo com Schaiber (2005) e Drezett (2000) a violência sexual pode ser 

praticada tanto por conhecido, familiar ou por um estranho. Referem que o conceito 

violência sexual é amplo, inclui estupro, tentativa de estupro, atentado ao pudor 

mediante fraude; atos libidinosos; assédios sexuais, importunação sexual e a 

exploração sexual, o tráfico de mulheres, a imposição à prostituição, ou a exposição 

imposta à pornografia.  

 No Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, ainda vigente, o estupro 

ou tentativa de estupro refere-se à conjunção carnal ou a prática de ato libidinoso 

mediante violência ou ameaça. A partir de agosto de 2009, a sanção  Lei nº 12.015, 

passa a considerar o estupro como crime contra a dignidade e a liberdade sexual. 

Verifica-se que a partir de 2009, o Código Penal passa a tratar a violência sexual 

como crime com medidas penal. O Brasil está buscando assegurar maior proteção à 

mulher no âmbito penal, atentando-se as desigualdades históricas ainda existentes. 

Os movimentos feministas encontram-se em uma luta incessante contra a 

desigualdade histórica que coloca a mulher como inferior ao homem. (BRASIL, 

2009). 
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A violência sexual tem efeitos devastadores nas esferas física e mental, em 
curto e longo prazos. Entre as consequências físicas imediatas estão a 
gravidez, infecções do trato reprodutivo e infecções sexualmente 
transmissíveis (IST). Em longo prazo, essas mulheres podem desenvolver 
distúrbios ginecológicos e na esfera da sexualidade. Mulheres com história 
de violência sexual têm maior vulnerabilidade para sintomas psiquiátricos, 
principalmente depressão, pânico, somatização, tentativa de suicídio, abuso 
e dependência de substâncias psicoativas. (FACURI ET AL, 2013, p. 3).   

 

Vilela e lago (2007) colocam que as políticas de saúde com foco na violência 

sexual a partir da década de 2000 constituem saldo positivo no campo da legislação, 

que representa a possibilidade de expansão, sobretudo com a participação dos 

movimentos feministas, mas ainda é pouco reconhecido no âmbito das instituições 

de justiça e saúde. 

O sistema de saúde, atualmente, tem aumentado a especialização para o 

atendimento à mulher vítima de violência. De acordo Schraiber et al. (2003), a 

violência sexual dificilmente corre isoladamente por isso a necessidade de o 

atendimento ser multidisciplinar. Entende-se que o atendimento com relação 

solidaria e acolhedor nos serviços de destinados as mulheres contribui para o 

seguimento. Porém isso depende de os profissionais romperem com seus 

preconceitos relacionados a valores culturais e morais no tange a violência sexual. 

Nisida (2019) refere que no sistema de saúde as notificações de violências 

contra a mulher passaram a ser compulsória em todos os serviços de saúde, 

públicos e privados a partir de 2011 quando o Ministério da Saúde tornou obrigatória 

a notificação da violência no Sistema de Informação de Agravos Notificação 

(SINAN). Desde então, o número total de notificações anuais vem aumentando, 

passando de 107.464 casos notificados em 2011 para 242.241 em 2015. As 

notificações baseadas na ficha do SINAN entre 2011 e 2014, referem que mais de 

80% das vítimas de violência sexual foram do sexo feminino, com agressor 

desconhecido, em 30,6 a 37,6% dos casos entre adolescentes de 14 a 17 anos e 

entre 53,61 e 60,5 % dos casos entre adultas. No entanto, é importante ressaltar que 

embora a violência sexual seja situação de notificação compulsória na saúde, nem 

se tem dados exatos de que todos os casos sejam sempre notificados, o que 

possivelmente alteraria os resultados. Mas, essas notificações são parte das 
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estratégias dos SUS frente à violência contra a mulher para dar visibilidade a um 

fenômeno que se constitui questão de saúde pública e de segurança. 

Nisida  (2019) cita uma pesquisa retrospectiva de Blake et al. (2014) onde se 

estudou 1118 pacientes atendidas em um centro de referência para vítimas de 

estupro entre agosto de 1994 a dezembro de na cidade de São Paulo. A 

caracterização da demanda mostrou ser essa população composta por mulheres 

com média  21 anos idade. Já em relação ao agressor, uma pesquisa do IPEA 

(2014) de 2013 registrou 47.643 casos de estupro em todo o país. O dado 

representa um estupro a cada 11 minutos. O agressor desconhecido surge como 

principal autor do estupro à medida que a idade da vítima aumenta, respondendo 

por 61% dos casos de estupro de pessoa adulta. No entanto, apenas 1% dos 

agressores é punido.  

Uma pesquisa realizada em 2017 pelo Datafolha aponta que 85% das 

mulheres temem o estupro. Mostrando que o estupro no Brasil é uma realidade que 

tem aumentado cada vez mais. O corpo da mulher é tratado como terra de ninguém 

por seu algoz. A mulher que passa pela violência sexual carrega marcas que afeta 

sua vida na saúde física e psíquica afetando a vida social.  

Em reportagem de Gomes (2019) com pesquisa de 2018, o Brasil registrou 

66.041 de estupro, o maior número já registrado, estima 180 estupros por dia, onde 

as vítimas são: 81,8 % do sexo feminino e 53,8% tinham até 13 anos, ou seja, 4 

meninas de até 13 anos são estupradas por dia. Dessas, 50,9% são negras e 48,5% 

brancas. 

A pesquisa do Datafolha (2017) diz que organizações globais, como a Anistia 

Internacional, já afirmaram que o governo brasileiro é incapaz de respeitar, proteger 

e cumprir os direitos humanos de mulheres e crianças, conforme consta no relatório 

“O Estado dos Direitos Humanos no Mundo em 2016-2017”. 

Contudo, de forma lenta de acordo com Nisida (2019) têm ocorrido algumas 

mudanças, como o Decreto Federal n. 7.958 de 13 de março de 2013, estabeleceu 

diretrizes para o atendimento às vítimas de violência sexual pelos profissionais de 

segurança pública e da rede de atendimento do SUS. Considerado um avanço no 
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sistema de saúde que na década de 1990 a única intervenção com a mulher vítima 

de violência sexual era em caso de gravidez decorrente do estupro facultada em lei 

desde 1941. Porém, só a partir da década de 1990 o Sistema Único de Saúde (SUS) 

pode atuar na área para atender ao Decreto-Lei nº 2848 (Código Penal Brasileiro), 

artigo 128, que estabelece a exclusão de crime para o aborto nos casos de gravidez 

resultante de estupro e quando acarretar risco a vida materna, independentemente 

de liberação judicial.  

Drezett (2012) coloca que a OMS define clinicamente o abortamento até 22ª 

semana e para realizar o aborto após estupro não sendo necessária a autorização 

judicial, o Boletim de Ocorrência (BO) e exame médico-legal. Basta assinar um 

Termo Consentimento Livre e Esclarecido sobre as informações prestado pela 

equipe de saúde, sobre a penalidade do aborto e descrever detalhadamente as 

circunstâncias da violência sexual que resultou na gestação, a data é necessária 

para verificar a idade gestacional.   

Ainda de acordo com Drezzet (2012) a legislação brasileira é uma das mais 

restritivas em relação ao aborto. No inciso II do artigo 128, do Código Penal de 1940, 

o aborto pelo estupro não é considerado crime, quando executado por um médico. O 

autor diz que, muitas mulheres por falta de conhecimento, principalmente por falta 

de informações sobre a legislação não procuram ajuda no tempo adequado para o 

abortamento, levando-as ao aborto clandestino. A gravidez por estupro ainda pode 

ser prevenida se a vítima procurar uma unidade de atendimento no período devido, 

72 horas, já que pode se utilizar anticoncepção de emergência. 

As inseguranças das mulheres em procurar atendimento e a denunciar a 

violência sexual ocorrem pelo medo do estigma à mulher vítima de violência sexual. 

Drezzet (2013) coloca que muitas mulheres não denunciam por insegurança da 

possibilidade de passar por discriminação, preconceitos e humilhações nas 

delegacias ou mesmo nos tribunais brasileiros. O estigma também leva a mulher a 

não falar que foi estuprada com medo de serem julgadas pela sociedade, amigos e 

ou pela própria família.  

A violência sexual, quando se refere à mulher negra é ainda mais naturalizada 

do que contra a mulher branca. Pois, a mulher negra sofre estereótipos raciais que 



42 

 

 

hiperssexualizam seus corpos pela sua cor. Davis (2016) coloca que os corpos 

negros, na perspectiva do sexo, da sexualidade, são marcados, taxado de infratores, 

no lugar de vítima é-lhe concedido uma imagem promíscua, o que justifica o estupro 

dos homens brancos a elas, onde os homens são as vítimas da sedução do corpo 

negro. De acordo com a autora existe o “mito do estuprador negro”, sendo que no 

período colonial quem era os estupradores de mulheres negras eram os homens 

brancos, os senhores, dona das pessoas escravizadas.  

Davis (2016) diz que o estupro contra a mulher negra escravizada era colocado 

por alguns autores como liberdade sexual antes do casamento. Porém, as mulheres 

negras, na condição de escravas, estavam vulneráveis a todas as formas de 

coerção sexual: elas eram açoitadas, mutiladas e estupradas. Nessa situação, o 

estupro sempre foi uma expressão do domínio e de controle pelo “proprietário” 

contra a mulher negra. Quando o tráfico de mão de obra escrava foi proibido, as 

mulheres passaram a ser ainda mais controladas na sexualidade, vistas apenas 

como reprodutora, nunca enquanto mulher ou mãe: seu valor era calculado pela sua 

capacidade de procriação, iguais aos animais.  

Ainda de acordo com Davis (2016) o estupro das mulheres negras era uma 

arma de dominação e repressão pelos senhores e não um impulso sexual.  A autora 

acrescenta que basicamente em todos os relatos de escravos do século XIX existe 

referência sobre ter sido vítima de violência sexual praticada por feitores e senhores. 

Mesmo com todos os relatos, ainda existe a minimização na literatura sobre a 

escravidão dos crimes sexuais contra as mulheres negras. 

Para Davis (2016) O estupro é “uma marcante disfunção da sociedade 

capitalista atual” (p.177). A autora refere que nos Estados Unidos e em outros 

países capitalistas as leis relativas ao estupro foram criadas, originalmente, “para 

proteger homens das classes mais altas, cujas filhas e esposas corriam o risco de 

ser agredida” (p.177), Com relação às mulheres das classes trabalhadoras, a 

preocupação sempre foi menor e os estupradores raramente são levados a 

julgamento.  

Para Federici (2017) o estupro contra a mulher sempre foi uma prática comum 

na Europa, quando realizada por homens contra mulheres jovens de famílias pobres. 
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Considerada uma maneira de o Estado, em ação com a elite dominante, fazer com 

que os homens proletários retardassem o casamento, sem organizarem 

manifestações, sem se revoltarem contra os ricos por não terem salário digno 

suficiente para assumir uma família. Em diversos lugares estupro contra a mulher 

era legalizado com a autorização do Estado, ou daquele que detinha o poder e 

garantia.  

Ainda de acordo com Federeci (2017) a insensibilidade da população frente à 

violência sexual cometida contra a mulher degradou-se, independentemente de sua 

classe social. A utilização do recurso sexual contribuiu com a concentração do 

Estado como o único capaz de preservar as relações de classe, função que 

desempenha até hoje. Pode-se verificar que o estupro não se refere somente ao 

desejo sexual, nem ao afeto ou intimidade ele é uma demonstração de poder do 

agressor.  

Historicamente o crime de violência sexual provoca medo nas mulheres 

associado ao temor do constrangimento e descrédito das instituições de 

atendimento de saúde e justiça, bem como da própria sociedade e até da família. O 

estupro já está inserido no Código Penal brasileiro como crime. Porém, até o 

momento não existe pesquisa que mostra ter diminuindo o número desses crimes.  

 

1.3 Apropriação da vida e corpo da mulher 

 

Ao apropriar-se da vida de uma mulher e de seu desejo sexual, o machismo, se 

expressa por meio de uma relação de dominação, colocando em pratica o poder do 

homem sobre o corpo e vida da mulher na sociedade desde o patriarcado. O 

patriarcado influencia a construção e a evolução social humana causando impacto 

direto na imagem e corpo feminino e na sua vida social, familiar e profissional. O 

resultado dessa influência patriarcal leva a variadas formas de violência contra a 

mulher. 

O patriarcado enquanto categoria teórica de análise da opressão contra a 

mulher salienta que na sociedade, de modo geral, o poder é dos homens, colocando 
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a mulher na centralidade dessa dominação. Entende-se que o sistema patriarcal e a 

divisão sexual do trabalho são socialmente construídos. Essa construção é muito 

pertinente ao atual sistema de capitalista de exploração. Na sexualização do 

trabalho torna-se evidente as relações de exploração e desigualdades, criando duas 

classes para o trabalho com base no sexo, ou seja, a denominada divisão sexual do 

trabalho que, na verdade, é uma divisão social. 

A precarização do trabalho feminino faz parte das construções das relações 

sociais de sexo, com raiz no patriarcado, o qual é uma das bases estruturais do 

modo de produção capitalista. As condições subalternas das mulheres por meio da 

exploração favorecem a reprodução desse sistema, acentuando quando a mulher é 

pobre e negra. 

Para Kergoat (2009) a ideologia patriarcal e a divisão sexual do trabalho, 

enquanto uma das categorias de análise das relações sociais de sexo, juntamente 

com a divisão sexual do poder, apresenta a compreensão e a apreensão da tomada 

de consciência das mulheres para instrumento de mudança. Essa possibilidade se 

deve por ser categoria intelectual, portanto instrumento de mudanças sociais. Os 

questionamentos da supremacia masculina se articularam à violência contra a 

mulher e, assim, iniciaram a luta contra todas as formas de opressões. Exigindo seu 

espaço em organizações voltadas para conquistas de direitos civis e políticos, e 

também na garantia de melhores salários e condições de trabalho. 

É nessa divisão social e sexual de trabalho que se distingue a execução das 

tarefas destinadas aos homens e a mulheres. De acordo com Nogueira (2011), a 

divisão de trabalho procura se fixar na biologia dos seres humanos como 

consequência do ser social. Assim, essa biologia assume em si espaços de 

sociabilidade que passam a ser determinantes na divisão do trabalho. 

O patriarcado, de acordo com Saffioti (2015), possui transições. Na Idade 

Média, por exemplo, o homem detinha o poder de vida e morte sobre a mulher. Na 

atual conjuntura a violência praticada contra a mulher mudou, no entanto, os 

homens continuam matando as mulheres e praticando todos os tipos de violência e 

opressões, ainda as vê como sua propriedade. E no sistema de justiça esses casos 

ainda sofre sexismo, onde em muitos casos a culpa se volta à própria mulher. 
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Numa leitura marxista, indaga-se o que é um escravo negro. A resposta é um 

homem da raça negra, então um negro é um negro, que se torna escravo nas 

relações sociais. O mesmo acontece com a mulher, ela é uma mulher e se 

transforma numa criada, numa prostituta, numa esposa dentro de determinadas 

relações sociais. As relações sociais e as representações biológicas sobre as 

identidades masculinas e femininas, produzidas culturalmente determinam as 

oportunidades na divisão sexual do trabalho.  

Kegoart (2009) assegura que essas representações, em que vivem homens e 

mulheres, atualmente não estão na biologia e sim na construção social. Essa forma 

de divisão, no que se refere ao trabalho, é social, é historicamente adaptada em 

cada sociedade, com característica  s de homens na esfera produtiva e da mulher na 

esfera reprodutiva. É possível verificar que a divisão do trabalho entre homens e 

mulheres é parte integrante da divisão social e sua origem no patriarcado. 

Para Saffioti (2015), a ideologia patriarcal é ilegítima, tendo sido ela construída 

para dar cobertura a uma estrutura de poder que coloca as mulheres como inferiores 

aos homens em todas as áreas da convivência humana. Enquanto sistema 

ideológico de dominação/exploração, o patriarcado conflui com o sistema capitalista 

de produção e reprodução da vida, ambos implicam diretamente nas formas de 

participação das mulheres no mercado de trabalho. Portanto, o patriarcado pode ser 

considerado como a origem da opressão das mulheres, mas é no capitalismo que a 

divisão sexual do trabalho coloca as atividades das mulheres em posições 

desiguais. 

Nesse sentido, a escritora ítalo-estadunidense Silvia Federici (2017) traz uma 

contribuição importante em sua obra “Calibã e a Bruxa: mulheres, corpo e 

acumulação primitiva”, onde conta que o trabalho doméstico não remunerado das 

mulheres brancas também cumpriu função essencial nesse processo de reprodução 

do capital, pois são elas que ofereciam as condições de meio de subsistência, como 

o cuidado da casa, da alimentação, educação dos filhos, reprodução da vida e, 

sobretudo, as responsáveis pela produção e reprodução da mercadoria mais 

essencial ao sistema capitalista: a força de trabalho. Isso definiu a forma como o 

corpo da mulher e seu trabalho foram apropriados pela ordem capitalista para que 
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se cumprir o papel da produção e reprodução da prole, no qual se constituirá 

futuramente como proletariado.  

Desse modo, o trabalho doméstico que, pela divisão social e sexual do trabalho 

foi atribuído às mulheres, constitui o pilar que possibilitou a exploração dos 

trabalhadores assalariados, considerando que a esfera da reprodução é a fonte de 

criação de valor e exploração - pois é a partir dela que se cria as condições de 

trabalho capazes de produzir o mais-valia. A situação da mulher, ao ser excluída do 

mercado de trabalho5 ou, mesmo quando inserida, em condições precárias, é algo 

natural para a sociedade, posto que a mulher ainda não é considerada como o pilar 

da família. 

Para Cisne (2014), na esfera produtiva do trabalho assalariado em detrimento 

do modo de reprodução da vida, onde não há remuneração, o trabalho fica a cargo 

da mulher, como o cuidar de crianças, de enfermos, de idosos, bem como, a 

manutenção da casa etc. Porém, a sua inserção no mercado de trabalho, na teoria, 

não rompeu com essas atividades, apenas somou. 

A divisão sexual do trabalho opera com a divisão social, sendo necessário, 

para seu entendimento, analisar as esferas da produção e reprodução, como 

estratégia do capital para exploração da força de trabalho feminino. Devendo ser 

analisada no âmbito da política e da família, espaço em que foram apropriados, na 

categoria mulher, os atributos destinados a ela como a paciência, o instinto maternal 

e o cuidar, que lhe atribui os afazeres da reprodução sem que se percebam os 

mesmos como trabalho duplicado. 

Para Hirata (2009), na medida em que ocorre um crescimento da inserção da 

mulher no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal, ocorre também uma 

desvalorização social e má remuneração desse trabalho. Portanto, a precarização 

do trabalho feminino surge ao mesmo tempo em que ocorre a intensificação e 

flexibilização do trabalho. Essa precarização está marcada pela desproteção social e 

falta de direitos sociais e sindicais (como é o caso dos empregos informais); o 

                                                           
5
 Questão que se agrava de maneira ainda mais acentuada se a mulher for negra que, devido a 

herança da escravidão a coloca em posições ainda mais subalternas que as mulheres brancas no 
mercado de trabalho (DAVIS, 2016). 
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trabalho em tempo parcial, que resulta em menores salários e baixa qualificação 

profissional. 

Carneiro (2003) acrescenta que em relação ao mercado de trabalho ainda não 

foi possível abolir as desigualdades raciais, existindo ainda grande distância entre 

negros e brancos. Apesar dos significativos avanços adquiridos pelos movimentos 

feministas de mulheres negras, ainda existe grande desigualdade ocasionada pelo 

racismo. A autora coloca que em 2003, 48% das mulheres negras ainda se 

encontram nos serviços domésticos, a expansão no mercado de trabalho não incluiu 

a mulher negra, sobrando para estas os trabalhos menos qualificados e com 

menores salários. Mesmo quando o nível de escolaridade e qualificação são 

os mesmos entre mulheres brancas e negras a desigualdade se mostra presente, o 

que torna evidente o peso do racismo no país. 

Para Gonzales (1983) as mulheres negras no contexto brasileiro, quando se 

refere ao trabalho doméstico, ainda existem a permanência das atribuições 

vinculadas ao período escravista e ao exercício de funções vinculadas à casa 

grande, incluindo a exposição à violência sexual. A empregada doméstica 

representa a mucama permitida, a da prestação de bens e serviços e, em função 

disso, as mulheres negras é vista completas independentemente da classe social e 

profissão, como empregadas domésticas. 

Na atualidade brasileira, podem ser constatados avanços, não é um fato 

generalizado, mas observa-se que as mulheres chegam a ocupar lugares 

significativos no trabalho. Porém na questão salarial, não existe igualdade, mesmo 

que a elas possam ter grau de escolaridade igual ou superior ao dos homens. As 

atividades desempenhadas pelas mulheres em sua dupla jornada de trabalho como 

mãe e dona de casa não são consideradas trabalho, mas sim obrigações. 

Nogueira (2004) cita que a partir de 1992 ocorreu um avanço na luta pela 

igualdade entre os sexos no mercado de trabalho, pois foram inclusas as atividades 

para o autoconsumo, para a produção familiar e outras que, até então, não eram 

consideradas como trabalho. Essa ampliação contribuiu para a maior visibilidade do 

trabalho feminino, pois este, se antes não era negado, era no mínimo omitido. 
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Em que pesem algumas conquistas, ainda não foi possível verificar a igualdade 

entre homens e mulheres. Cisne (2012) afirma que a ideia de que as mulheres já 

atingiram um patamar de igualdade com os homens é falsa, mesmo ocupando parte 

significativa no mercado de trabalho. Tal pensamento, que cresce cada vez mais, é 

conveniente e ideal para o sistema capitalista, quando na verdade as mulheres 

ainda vivem com as duplas e triplas jornadas de trabalho, com os mais variados 

tipos de violência e trabalhos precários. 

Cisne (2014) em sua análise, esclarece que muitas feministas estão voltando 

suas pesquisas para a militância, para abordagem da condição de mulher na 

sociedade, via de regra, as condições de vida das mulheres trabalhadoras 

permanecem extremamente precarizadas, e as próprias não se percebem enquanto 

mulheres subordinadas e exploradas nessa sociedade capitalista. As mais 

exploradas oprimidas e discriminadas pelo sexo e pela classe social são as 

mulheres de baixa renda. 

Para Saffioti (2013) em todas as classes sociais há mulheres, logo aquilo que 

interessa às mulheres de uma classe, pode não interessar para outras e essas 

diferenças se acentuam ainda mais em relação à etnia. A classe dominante incentiva 

a manutenção dessa heterogeneidade, podendo, assim, dividir os movimentos 

reivindicatórios e enfraquecendo as mulheres enquanto classe social. 

A argumentação de Devreux (2005) é a de que a divisão sexual do trabalho 

está baseada em construções das relações sociais, numa “conceitualização marxista 

– relação de produção” (p. 2). A partir da consciência do movimento feminista, torna-

se evidente a opressão e exploração de massa, onde as mulheres realizam 

gratuitamente o trabalho invisível em nome do amor, do dever maternal, da 

natureza, se desdobrando em uma dupla dimensão. 

Nesse cenário, existe a realidade da mulher negra, o trabalho escravo das 

mulheres negras no passado e  o trabalho doméstico das mulheres negras no 

presente. Embora não se apresentem na centralidade da análise marxiana,  o  

trabalho das mulheres foi estruturante no modo de produção capitalista, pois criaram 

as condições ideais para o desenvolvimento do trabalho assalariado e da 
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reprodução do capital, trazendo consequências históricas da formação social de 

cada país.  

A condição da mulher negra na sociedade brasileira é muito complexa, elas 

experimentam as mais variadas formas de discriminação na condição de raça-

gênero-classe. A contravenção colonial, a gravidade da escravização, carregou 

particularidades, principalmente para a mulher negra. Nesse sentido, não é possível 

falar da condição da mulher negra, sem antes retornar ao período da escravidão e 

dos danos causados. 

Collins (2015) coloca que a escravidão foi institucionalizada sob o cunho 

patriarcal, em que cada indivíduo da sociedade tinha um papel designado de acordo 

com sua cor, gênero e classe social. A sexualidade das mulheres brancas era 

controlada, conservando sua virgindade para garantir os herdeiros legítimos dos 

senhores de propriedade, brancos e ricos, designando às mulheres brancas uma 

espécie de proteção. Essa proteção era menor quando destinada as mulheres 

brancas, porém pobres. As mulheres negras ficavam totalmente de fora das 

considerações, e além de lhes ser atribuídas uma posição de inferioridade ainda 

tinha seu controle de fertilidade como forma de manutenção e continuidade da mão 

de obra escrava, já que seus filhos também tinham como destino a escravidão. 

Para Davis (2016) as feministas brancas estadunidense, no século XIX, 

aderiram ao movimento antiescravagista, apresentando alguns objetivos em suas 

pautas, como por exemplo, a igualdade com os homens/brancos. Tal adesão deu 

visibilidade ao feminismo, motivo pelo qual é considerado o marco feminista nos 

Estados Unidos. Nessas diferenças de objetivos no interior da categoria mulher, as 

causas das mulheres negras ficam subsumidas, enfraquecendo o feminismo negro, 

até o alcance dos desígnios das brancas. Essa situação se deu por falta de 

experiências das feministas brancas, pois no trabalho escravo as mulheres negras já 

experimentavam a igualdade com os homens, na produção, na força, nas surras, 

muitas das quais seguidas de morte, predominando múltiplas violências às 

mulheres, pelo sexo, estupro, reprodução e lactação. O movimento antiescravagista 

contribui para o surgimento do feminismo negro, assunto que será discutido no 

próximo capítulo. 
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No Brasil, os movimentos feministas tem dado visibilidade política para as 

mulheres, com a pretensão de mostrar a opressão e exploração que são 

submetidas. Elas procuram qualificações profissionais, conquistam o direito de 

acesso ao mercado de trabalho, mas não perdem a responsabilidade com os 

afazeres domésticos; assim, a situação de opressão e a exploração persistem. 

Os movimentos feministas têm discussões a respeito da mulher em várias 

questões específicas, como sexualidade, corpo, opressão, entre outras. Todavia, 

este texto teve como foco a desigualdade e exploração no mundo do trabalho, 

devido a crescente atuação da mulher no mercado de trabalho. Nos últimos tempos 

é possível verificar que,  “[o] direito ao trabalho é condição fundamental para a 

reprodução das demais dimensões da vida social”. (CARNEIRO, 2011, p. 115). 

Os movimentos têm contribuído com a busca por direitos igualitários no mundo 

do trabalho já que, para um ser ter o seu reconhecimento físico e social, precisa 

primeiramente ser reconhecido como trabalhador. E quando toda forma de produção 

é direcionada para os meios de exploração, em um momento de crise do capital, a 

mulher entra nesse modo de exploração do capitalismo, o no qual prevalece às 

desigualdades entre homens e mulheres. 

Visto que nenhum fenômeno formado no interior da sociedade pode ser 

apreendido fora de um contexto histórico e social, deve-se compreender aqui que a 

divisão sexual do trabalho, gera as condições materiais para a determinação de 

papéis e lugares a homens e a mulheres na sociedade vigente, resultando em 

estruturas que fomentam as desigualdades sociais. 

As análises sobre as circunstâncias pelas quais se dá a desvalorização do 

trabalho feminino no modo de produção capitalista, sistema que se apropriou do 

corpo e vida das mulheres, com origem no patriarcado. Evidência que o trabalho da 

mulher é mais um instrumento do capitalismo para a produção da mais-valia e que 

intensifica ainda mais a violência contra as mulheres. 
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1.4 Patriarcado-racista-capitalista e violência sexual 

 

O patriarcado é o mais antigo sistema de dominação-exploração. 
Posteriormente, aparece o racismo, quando certos povos se lançam na 
conquista de outros, menos preparados para a guerra. Em muitas destas 
conquistas, o sistema de dominação-exploração foi estendido aos povos 
vencidos. Com frequência, mulheres de povos vencidos eram 
transformadas em “parceiras” sexuais de guerreiros vitoriosos ou por eles 
violentadas. (SAFIOTTI, 1987, p.60).  

 

A violência sexual contra a mulher sempre foi uma demonstração de poder, ao 

ponto de o guerreiro vitorioso estuprar as mulheres dos guerreiros derrotados, como 

ferramenta para desestabilizar, humilhar e torturar o inimigo. Utilizavam o corpo da 

mulher que, ao serem submetidas a atos de violência sexual, eram transformadas 

em objetos de satisfação sexual, usadas como recompensa pela vitória.  

 Saffioti (1987) diz que não foi o sistema capitalista que inventou o patriarcado 

e o racismo. O sistema escravocrata já existia na Grécia e em Roma antigas, que da 

mesma maneira se fundiram no sistema feudal. E, com a emergência do capitalismo, 

o sistema de dominação-exploração faz a fusão entre os três sistemas. A autora diz 

que na realidade concreta eles são inseparáveis, pois se transformam por meio do 

processo simbiótico em um único sistema que é patriarcado-racismo-capitalismo. 

Sobre as origens do racismo, Saffioti (2015) refere que a atual forma que a 

sociedade se organiza em uma “nova” concepção de raça foi a que se inaugurou no 

processo de colonização. O capitalismo encontrou em uma sociedade racista e 

patriarcal um terreno fértil para sua instalação e reprodução. Assim ocorreu a fusão 

entre os três sistemas de dominação-exploração, resultando em um sistema 

denominado patriarcado-racismo-capitalismo.  

No sistema patriarcal-racista-capitalista as mulheres e seus corpos são 

considerados coisas, propriedade dos homens e devem, portanto, sempre estar a 

seu dispor, mesmo não tendo nenhum relacionamento com a vítima, mesmo sendo 

desconhecido, o homem detém esse poder de controle que é legitimado pela 

sociedade.  
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Essa legitimação ocorre quando transformam as mulheres de vítimas em 

culpadas, por ser provocante, pela forma insinuante que se vestiu, pelo horário que 

saiu de casa, o que deixa de responsabilizar os homens pela agressão praticada: 

uma cultura machista que transfere para a mulher a responsabilidade pela agressão 

que sofre, conforme analisado anteriormente, onde se destacou a naturalização da 

violência contra a mulher.  

Para Safiotti (1996) o sistema patriarcal-racista-capitalista é um sistema de 

dominação-exploração que coloca o seu domínio em diversas formas, inclusive por 

meio da violência e medo. A autora diz que a sociedade capitalista não comporta 

uma única contradição, por isso devem ser consideradas, de forma adicional, as 

relações de sexo, de raça/etnia e a de classe social. “Com efeito, ao longo da 

história do patriarcado”, diz Safiotti, “este se foi fundindo com o racismo e, 

posteriormente, com o capitalismo, regime no qual desabrocharam na sua plenitude 

as classes sociais”. (p. 73). 

A exploração-dominação não é só das mulheres, mas é principalmente delas, 

configurando-se na dinâmica social do patriarcado, que, compõe-se como um todo, 

um coletivo enquanto categoria social: e se encontra em todas as esferas da vida 

das mulheres. Pois, ao contrário do que se pensa, o capitalismo não abriu 

oportunidades no mundo do trabalho para a mulher. “O capitalismo abriu as portas, 

sim, mas do emprego, pois as mulheres já trabalhavam, havia muito tempo, mais 

que os homens”. (SAFIOTTI, 1996, p. 73). A autora cita a Lei 9.099/95, a qual criou 

os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, que, de acordo com a decisão do 

Supremo, não poderia ser aplicada aos casos de violência doméstica, ou seja, os 

maridos e companheiros estavam liberados para cometer agressão física, 

psicológica e sexual contra suas mulheres – um caso que demonstra a cultura 

machista das sociedades patriarcais, das antigas às contemporâneas. 

A condição das mulheres decorrentes do sistema patriarcal-racista-capitalista é 

fundamental para a reprodução e perpetuação do mesmo, por isso a naturalização 

da subalternidade e a prática do exercício do medo pela violência – um medo que se 

encontra presente em praticamente todas as situações de vida da mulher, inclusive, 

dentro de sua própria casa. Situação essa que não é percebida devido à alienação 

prevalecente na sociedade. Onde o papel determinado para mulher foi vinculado ao 
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modelo econômico, político e social, com elementos que correspondem à dominação 

de interesses, no qual a figura masculina se sobrepõe à feminina. 

O medo na vida das mulheres é observável com facilidade de quem presencia 

fatos. Na reportagem Marcha Mundial das Mulheres6 (2009) se percebe como a 

violência, inclusive a sexual por meio de ameaça, provoca o medo. O medo é assim 

um instrumento de dominação, efetivo mesmo quando o homem não está presente. 

Trata-se de um mecanismo efetivo para excluir as mulheres do espaço público: elas 

devem permanecer em casa para reduzir seu medo e para estarem sob controle 

efetivo do domínio machista, como impõe a cultura patriarcal. 

As mulheres já estão na atualidade inseridas em todas as atividades na 

sociedade: estudando, trabalhando em diversos cargos, ainda que com menores 

salários. Mas isso não implica a elas permissão para viver livremente sua 

sexualidade, o que seria uma afronta. A reportagem cita que “em um contexto de 

criminalização dos movimentos sociais, a repressão de mulheres ativistas envolvidas 

com a luta muitas vezes toma a forma de violência sexual”. (MARCHA MUNDIA DAS 

MULHERES, 2009).  

A discriminação contra as mulheres ainda tem o agravante da intersecção de 

diferentes formas de opressão, as principais são a cor de pele raça/etnia e classe 

social. Para Davis (2016), o negro sempre foi visto como propriedade, um elemento 

central do sistema escravagista. Já as mulheres negras eram vistas em posição 

ainda inferior a dos homens na unidade lucrativa do trabalho. Para o proprietário de 

escravos, as mulheres negras não possuíam sexo, eram trabalhadoras em tempo 

integral, ao ponto de seus filhos serem vendidos separados delas em qualquer 

idade; muita raramente, eram vistas como mulher, mãe ou esposa. As mulheres 

escravizadas eram vulneráveis a todas as formas de violência, incluindo a sexual já 

que para as mulheres cabia o uso de açoite, mutilação e estupros. O estupro era 

forma e expressão do domínio econômico e ainda continua sendo.  

A coisificação da mulher negra, a negação de sua subjetividade, sobretudo, as 

relações afetivas justificavam a escravidão intensa no Brasil. A mulher negra era a 

                                                           
6
 http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=5052. Acesso em 30 de setembro de 

2019. 

http://www.cadtm.org/spip.php?page=imprimer&id_article=5052
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reprodutora dos futuros escravizados, essencial para a economia da época. Essas 

representações sociais negativas sobre as mulheres negras permanecem na 

sociedade atual, criando o imaginário de que por ser negra pode se amante, 

empregada doméstica e tantas outras derivações impostas e determinantes da 

dimensão sexista e racista na sociedade patriarcal-racista-capitalista que mantém o 

estigma da mulher negra no século XIX. 

 

[...] essas mulheres podem ter aprendido a extrair das circunstâncias 
opressoras de sua vida a força necessária para resistir à desumanização 
diária da escravidão. A consciência que tinham de sua capacidade ilimitada 
para o trabalho pesado pode ter dado a elas a confiança em sua habilidade 
para lutar por si mesmas, sua família e seu povo. (DAVIS, 2016, p. 24). 

 

As resistências, especialmente da mulher negra, contra as opressões 

históricas, reforçam a intencionalidade da luta que eram iguais aos homens na 

opressão, mas diferente nos castigos. Tempos depois, a relação direta entre 

passado e presente, mostra que o espaço de trabalho na vida das mulheres negras 

na atualidade segue padrões estabelecidos no período da escravidão.  

Verifica-se que este sistema patriarcal-racista-capitalista que permite e 

naturaliza a violência contra as mulheres tem relação com o poder econômico, a fim 

de maximizar os lucros capitalistas, e atua na conservação da estrutura de classes. 

Esse sistema impõe o controle, a apropriação e exploração da vida e corpo das 

mulheres e cria o preceito de que a violência sexual contra a mulher é uma punição 

ao seu comportamento inadequado na sociedade contemporânea.  

Para Saffioti (2013) as bases da constituição do patriarcado encontram-se na 

produção do excedente econômico, onde inicia o domínio e a exploração do homem 

sobre a mulher, como início na propriedade privada e família. E na descoberta da 

participação dos homens na procriação dos filhos, antes se pensava que isso era um 

poder divino das mulheres, a partir de então as mulheres tonaram-se objeto de 

satisfação sexual dos homens e reprodutoras de herdeiros legítimos e de força de 

trabalho e de novas reprodutoras.  
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“O fenômeno da violência contra a mulher é resultante de uma estruturação de 

relações patriarcais da sociedade”. (CISNE e SANTOS, 2018, p. 68). O ato da 

violência sexual, da coerção contra as mulheres, em ambientes públicos explica que 

a sujeição da mulher é indispensável para dar visibilidade ao poder masculino. 

Nesse sentindo, a categoria patriarcado-racista-capitalista e violência sexual 

aplicada às entrevistas realizadas permite compreender os relatos em que as 

mulheres afirmam que foram vítimas de violência sexual, algumas com coerção, 

violência física e psicológica, e, em dois casos, com ameaça pelo uso de arma de 

fogo. Observa-se que as cinco mulheres foram vítimas de violência sexual 

perpetrada por homens desconhecidos, com sexo forçado em locais públicos, o que 

reafirma a proposição teórica de que o patriarcado confere autoridade ao homem na 

vida privada e, também, na pública. 

Com base nos trechos das entrevistas verifica-se que são as mulheres que 

necessitam mudar suas vidas, seus trajetos, evitar sair de casa, evitar usar 

determinado tipo de roupa, atentar para o local onde se senta dentro de um ônibus, 

não beber conteúdo alcoólico, não ter momentos de lazer, nunca sair sozinha – tudo 

isso pelo direito ao próprio corpo no espaço público. Existe uma lista enorme de 

restrições às mulheres, inibindo a liberdade de ir e vir, e de ser mulher em sua 

plenitude, em todos os locais e momentos.   

Todas as formas de opressão ao direito ao próprio corpo foram pautas do 

movimento feminista, desde a década de 1970. Já se obteve muitos avanços, mas 

os números de violência contra mulher continuam alarmantes, sobretudo quando se 

trata da violência sexual. Nota-se que a definição de tal violência foi modificada em 

2009, apenas, para significar 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, 2009). Até esse momento, o texto definia o 

crime de estupro como sendo somente aquele em que tenha havido “conjunção 

carnal, mediante violência ou grave ameaça”, ou seja, de forma que apenas a 

penetração constituía o crime de estupro, sendo as demais ocorrências tipificadas 

em atentado ao pudor, portanto sem punição.  
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O estupro de mulheres continua sendo o principal instrumento de dominação 

no sistema capitalista patriarcal, onde os corpos delas são considerados coisas, 

propriedade dos homens e devem, portanto, estar sempre a seu dispor. A violência é 

materializada em diversas formas, mas a sexual é extremamente banalizada por 

estar fundamentada em uma noção de que as mulheres devem estar sempre 

disponíveis para o prazer sexual dos homens. A sociedade continua a naturalizar 

que o desejo sexual masculino é incontrolável. E a vítima é sempre colocada em 

dúvida, levando essas mulheres a se isolarem e viverem com medo.  

Cisne e Santos (2018) colocam que o controle do homem sobre a mulher se 

encontra também na subjetividade com a apropriação sobre o corpo e o modo de ser 

da mulher. O patriarcado produz um direito de os homens terem acesso ao corpo 

das mulheres e a suas sexualidades até os dias atuais. No passado, havia a 

necessidade de garantia de prole legítima e de mão de obra, ao ponto de ser o 

homem a determinar a quantidade de gestações que a mulher deveria ter. 

Atualmente o homem continua exercendo o controle sobre o corpo e modo de agir 

da mulher.   

A francófona Riot-Sarcey (2009) ao citar Spinoza coloca que o poder do 

homem se manifesta no simples fato de preservar o seu ser, mas do poder enquanto 

potência em que as mulheres são excluídas. Para as mulheres não cabe a 

liberdade, a independência e os privilégios dos homens. Mas com o advento da era 

das revoluções passou a ser difícil manter como submissas as mulheres mais 

dotadas de potência, passando a ser preciso repensar o poder e as novas regras 

para a representação da soberania. Nesse sentido, as mulheres foram afastadas 

dos espaços decisórios, inferiorizadas pelas autoridades que reservam o exercício 

de poder político ao sexo masculino.  

Saffioti (1987) em seu livro “Poder do Macho” descreve essas situações com 

detalhes. “Não é difícil observar que homens e mulheres não ocupam posições 

iguais na sociedade brasileira” (p. 8), fato que, segundo a autora, não se restringe ao 

Brasil: é um fenômeno da relação patriarcal-racista-capitalista.  

A autora refere que as identidades dos homens e das mulheres foram 

construídas por meio de distintos papeis pela sociedade, que delimita o que a 
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mulher pode fazer, e o que o home pode fazer, de forma que se coloca para a 

mulher a criação dos filhos e os cuidados com a casa, mesmo quando ela 

desempenha um trabalho remunerado fora de casa. A autora deixa evidente que a 

vida da mulher tem variações dependendo da classe social em que ela pertence.  

Segundo Saffioti (1987), a classe média que se refere aos setores não ligados 

diretamente à produção de material, como profissionais liberais, executivos, aqueles 

que não geram lucros diretamente aos patrões com o seu trabalho, são 

trabalhadores improdutivos com uma enorme diferenciação de salários.   

Para Saffioti (2013) quando se refere às mulheres da classe trabalhadora, 

existe ainda maior desigualdade, principalmente na divisão sexual e racial do 

trabalho na relação entre homens e mulheres, e entre mulheres brancas e mulheres 

negras. Desigualdades que são resultadas do racismo e do patriarcado, ideologias 

de dominação que compõem a formação social que se constituíram no Brasil 

assentadas na exploração e desigualdade de classe e nas opressões de gênero e 

raça/etnia.  

Essas desigualdades podem ser constatadas na síntese publicada em 2014 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), com pesquisa realizada 

nos anos de 2012-2013. Nessa pesquisa, foi identificado que a maioria das mulheres 

no exercício de trabalho formal (58,4%) é constituída por mulheres brancas. As 

negras compõem a maior proporção daquelas em trabalho informal (como as 

trabalhadoras domésticas), chegando a uma taxa de 57%.   

Verifica-se no IPEA (2018), cuja pesquisa foi realizada em 2016, uma enorme 

desigualdade de gênero e “raça”, que se expressa no crescimento da violência 

sexual e das mortes por homicídios da população negra. A pesquisa mostrou que, 

em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país. A taxa foi calculada em 4,5 

homicídios para cada 100 mil brasileiras, um aumento de 6,4%. A violência contra 

mulher é um contínuo que pode terminar na morte. Por sua vez, os casos de 

homicídios de mulheres apresentaram um diferencial por raça e cor, havendo uma 

ocorrência maior entre as mulheres negras (5,3%) do que entre as “não negras” 

(3,1%). 
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Em relação à violência sexual o referido Atlas aponta que há um descompasso 

entre os registros do setor da segurança pública e os do setor da saúde. “Em 2016, 

foram registrados nas polícias brasileiras 49.497 casos de estupro, conforme 

informações disponibilizadas no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Nesse 

mesmo ano, no Sistema Único de Saúde foram registrados 22.918 incidentes dessa 

natureza, o que representa aproximadamente a metade dos casos notificados à 

polícia”. Com dados da saúde fica evidenciado que o padrão sociodemográfico 

destes casos é majoritariamente da raça cor negra (parda ou preta), criança, com 

escolaridade de nível fundamental a médio, quando pessoa com alguma deficiência 

é possível notar que a reincidência da violência sexual é maior. Quando se trata de 

pessoas com mais de 18 anos, caso dessa pesquisa, o principal agressor 

normalmente é desconhecido.  

Nota-se que no Brasil existem dados como IPEA (2016) e (2018), ONU Brasil 

(2017), Datafolha (2019) mostrando que a violência se distribui de forma desigual, 

sendo um dos principais marcadores desta desigualdade a cor das vítimas. As 

desigualdades na sociedade brasileira estão vinculadas às origens escravocratas na 

formação social. Nesse sentindo existe grande desigualdade entre homens e 

mulheres, e também existe desigualdade entre as mulheres negras e brancas.  
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CAPÍTULO 2 

LUTAS FEMINISTAS BRASILEIRAS E CONQUISTAS DE DIREITOS PARA A 

MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA 

 

 

A luta das mulheres por direitos civis, políticos e sociais, já é bem antiga, tanto 

no Brasil quanto no mundo. As ações dos movimentos feministas são incontestáveis 

para os avanços e conquistas de maiores possibilidades para igualdade de gênero.  

Pode- se dizer que feminismo é um movimento social dedicado à libertação de 

mulheres contra a opressão do heteropatriarcado de supremacia branca. É um 

movimento coletivo que possui imensa heterogeneidade de enunciações, com 

muitas vozes, muitas demandas e diversas vertentes. 

 Garcia (2011) refere que o termo feminismo foi adotado nos Estados Unidos 

por volta de 1911, para se referir ao movimento de mulher ou problemas de mulher 

que estava em luta por direitos e liberdade. “Esse novo feminismo visava ir além do 

sufrágio e de campanhas pela moral e pureza social buscando uma determinação 

intelectual, política e sexual.” (GARCIA, 2011 p. 12). Esse grupo de mulheres 

americanas almejava encontrar equilíbrio entre a política e as necessidades de 

realização individual da mulher, como o amor. E para tanto, organizaram-se em 

coletivo para avançar suas proposições. 

 

Desse modo, o feminismo pode ser definido como a tomada de consciência 
das mulheres como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração 
de que foram e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do 
patriarcado sob suas diferentes fases históricas, que as move em busca da 
liberdade de seu sexo e de todas as transformações da sociedade que 
sejam necessárias para este fim. Partindo desse princípio, o feminismo se 
articula como filosofia política e, ao mesmo tempo, como movimento social. 
(GARCIA, 2011 p 13). 

 

No contexto brasileiro, o feminismo aparece com traços distintos, e sua análise 

é primordial para compreender a violência contra a mulher no âmbito desta 

pesquisa. Embora a violência contra a mulher seja um fenômeno secular, ela só 

passa a ter visibilidade no Brasil a partir de meados da década de 1970. Desde 

então, as variadas formas de violência contra a mulher fazem parte da bandeira de 
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luta do movimento feminista, pois é a partir do momento que se torna visível a 

violência sofrida pela mulher, e se problematiza essa questão na sociedade, que a 

violência passa a ser vista como questão política, e, dessa forma, passa a ocupar o 

espaço público. 

Mas a abordagem do feminismo no Brasil requer algumas considerações de 

antemão. De acordo com Cisne (2014), antes de se falar sobre o feminismo 

brasileiro é importante ter conhecimento de que existe diferença entre o movimento 

feminista e o movimento de mulheres. “A princípio, podemos dizer que todo 

movimento feminista é um movimento de mulheres [...]” (CISNE, 2014, p. 129), mas 

nem todo movimento de mulheres possui uma configuração feminista: diferença 

encontra-se em suas pautas em seus conteúdos reivindicatórios. Os movimentos de 

mulheres solicitavam direito à creche, à saúde, entre outros, já os movimentos 

feministas reivindicavam o fim da violência à mulher, o direito a sexualidade, 

igualdade no trabalho etc. e ainda incorporaram as reivindicações dos movimentos 

de mulheres.   

Para Cisne (2014) as mulheres organizadas como movimentos feministas, ou 

movimentos sociais, nunca deixaram de se mobilizar coletivamente, de lutar em prol 

da libertação da opressão, dominação e exploração. As lutas em determinados 

momentos foram para ter igualdade entre os sexos, e em outros momentos contra 

as desigualdades sociais e superação das injustiças de que eram vítimas, sempre 

reivindicando direitos e liberdades enquanto seres humanos.  

Ainda de acorda Cisne (2014) a história do feminismo data os primórdios da 

Revolução Francesa, no século XVIII, onde foram identificadas distintas mulheres 

que lutaram por direitos fora do espaço privado. Foram lutas em prol da participação 

na vida pública, no mundo do trabalho remunerado, ao acesso à educação formal, a 

participação na política e também uma luta pelo direito ao amor livre e ao divórcio. 

Ainda de acordo com Cisne (2014) ao longo da história da trajetória dos movimentos 

feministas, este se subdividiu em três correntes: feminismo radical, socialista e 

liberal. Essas correntes têm distintas definições em relação à opressão da mulher. O 

feminismo radical foca na luta contra o sistema patriarcal; o feminismo socialista foca 

na luta de classe, defendendo a libertação das mulheres e o feminismo liberal que 
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consiste na promoção de valores individuais que buscam reduzir as desigualdades 

entre sexos por meio de políticas.   

A trajetória dos movimentos feministas no Brasil tem início com o movimento 

sufragista, que Inácio (2013) considera ser essa a primeira onda do feminismo 

brasileiro. Esse movimento já ocorria na Europa e nos Estados Unidos da América, 

ocasião em que as mulheres lutavam pelo direito ao voto e pela emancipação 

feminina. No Brasil o direito ao voto para as mulheres foi aprovado em 1932, após 

anos de manifestações e lutas, terminando com abaixo-assinado exigindo o direito 

ao voto que foi realizado pelas líderes da Federação Brasileira para o Progresso 

Feminino.  

Segundo Inácio (2013), o movimento sufragista no Brasil foi organizado por 

mulheres de elite, intelectuais da burguesia, junto com mulheres da classe 

trabalhadora e anarquistas. Foi conduzido por Bertha Lutz7 que ficou conhecida 

mundialmente por organizar e participar ativamente do movimento feminista 

brasileiro. Ao regressar de seus estudos na França, em 1918 trouxe as ideais de 

voto feminino que circulava na Europa, e, conjuntamente com outras militantes, cria 

a “Liga de Emancipação Intelectual da Mulher”, que, em 1922 passou a ser 

conhecida como “Federação pelo Progresso Feminino”. A primeira onda era de um 

feminismo “comportado” não questionando a opressão vivida pela mulher; pelo 

contrário, até foi reforçado o papel da mulher em suas tarefas com os filhos e com a 

casa.  

A chamada segunda onda do feminismo eclodiu em razão de toda uma 

efervescência cultural e política vivenciada na Europa e nos Estados Unidos, entre 

as décadas de 60 e 70. Nesse cenário de questionamentos de valores tradicionais, o 

feminismo marxista foi acrescentado para contestar as relações de opressões e 

subordinações das mulheres. Primeiramente, abordou-se o patriarcado, e, 

posteriormente a dimensão de gênero. Nesse momento se abre o debate acadêmico 

                                                           
7
 Bertha Maria Júlia Lutz, (02 de agosto de 1894 a 16 de setembro de 1976), era filha de uma 

enfermeira inglesa e de um importante cientista brasileiro, Adolfo Lutz. Formou-se pela Sorbonne, na 
França. Sua estada europeia permitiu que se inteirasse do movimento feminista que eclodiu por lá. 
Ao voltar para o Brasil, encontrou o país numa situação bem diferente da vivenciada no velho 
continente. Criou no Brasil uma das principais bandeiras europeia e americana: o sufrágio feminino.  



62 

 

 

de uma teoria feminista que estava vivendo um regresso desde o movimento 

sufragista.  

De acordo com Inácio (2013), a considerada segunda onda do feminismo 

ocorre entre as décadas de 1960 e 1980; mais especificamente na segunda metade 

da década de 1970, momento em que o feminismo reaparece, por meio das lutas 

para a anistia dos exilados integrando o conjunto que envolve lutas políticas, contra 

a ditadura e o sistema político-econômico e também a opressão vivida pelas 

mulheres. Os movimentos feministas da “segunda onda” foram considerados 

"malcomportado", perante o movimento anterior. Ele reunia diversos tipos de 

mulheres, tais como líderes operárias, intelectuais e anarquistas, que faziam à 

defesa também de direitos a sexualidade, divórcio e a exploração e desigualdade no 

mercado de trabalho.  

Esse contexto foi propício para a organização de vários movimentos sociais, 

com lutas pela ampliação dos direitos civis e pela redemocratização do país, que 

estava vivendo numa ditadura militar. O Regime Militar foi um fator decisivo para 

politização de mulheres. Elas foram muito afetadas pelo autoritarismo 

governamental, inclusive em seus papéis tradicionais de mães, esposas e filhas, 

independentemente de qualquer vinculação ideológica. Porém, esse também foi um 

momento em que estavam impossibilitadas de expandir a expressão política de 

qualquer movimento social, ocorrendo na clandestinidade. 

A década de 1970 foi considerada fundamental para o feminismo brasileiro, 

especialmente o feminismo acadêmico. Inácio (2013) refere que foi nessa ocasião 

que se inclui na teoria bibliografias literaturas como a de Karl Marx, Engels, 

Kollontai, Simone de Beauvoir e Juliet Mitchell, mostrando a preocupação com os 

destinos das mulheres que estavam sofrendo uma dupla jornada de trabalho e 

diversas opressões específicas que recaem sobre a mulher.  

De acordo com Cisne (2014), esse movimento foi diferente do movimento 

sufragista, ele não se resumia nos direitos políticos, mas questionava as 

desigualdades presentes nas relações de trabalho. Nesse momento, o feminismo 

passa a confrontar o patriarcado e também o capitalismo, questionando a os tendo 
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como argumentação o fato de que a jornada intensa de trabalho externo, além da 

desigualdade salarial, dessa forma confronta diretamente a classe dominante.  

Os movimentos feministas configuraram-se, também, por uma agenda política 

ampla, que vai além da luta pelo domínio de seus próprios corpos, para também 

colocar em evidência a marcha política, o sistema patriarcal, capitalista, o racismo, a 

submissão da mulher perante o homem, a exploração no trabalho, e a desigualdade 

salarial. Foi a luta feminista que possibilitou a ruptura, ainda que parcial, com 

fronteiras culturais e morais. 

Já a década de 1980 ocorreu o crescimento dos movimentos populares, de 

lutas e reivindicações iniciadas na década de 1970 pela redemocratização e por 

discussões do dever do Estado para com a população, como também pelo 

atendimento às mulheres vítimas de violência. As feministas que compunham os 

movimentos eram das mais diversas camadas da sociedade. Foi também nesse 

período que se levantou de fato, a bandeira da exploração de classe e opressão de 

sexo. Foi um período que ocorreu grande inserção da mulher no mercado de 

trabalho, levando a uma aproximação dos movimentos feministas com os 

movimentos sindicais.  

 

[a] década de 1980 é marcada por um feminismo mais institucionalizado, 
especialmente, por meio dos Conselhos da Condição da Mulher e 
Delegacias da Mulher, além da presença feminina em cargos eletivos. O 
feminismo acadêmico também marca essa década, com destaque para as 
pesquisas na área da saúde e violência contra a mulher. (CISNE, 2014, p. 
140). 

 

De acordo com Inácio (2013), a imprensa feminina entende que entre 1974 e 

1980 os movimentos feministas estavam voltados para questões de classe com 

temas mais abrangentes de interesses baseados nas injustiças sociais. No período 

1981-1999, apresentam outras demandas, como a violência contra a mulher, a 

sexualidade, questões relativas a desigualdades salariais e explorações da mulher 

no mundo do trabalho, e questões de gênero. Nessa época surgem os primeiros 

trabalhos acadêmicos com influências da tradição marxista, é uma década que 

reflete a expressão de muitas lutas, o início de esperança de mudanças, aparece à 
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questão da mulher denominada de gênero. O conceito gênero foi bem aceito e muito 

divulgados nas produções científicas para se referir ao gênero feminino, ou seja, a 

mulher.  

Cisne (2014) refere que o conceito gênero foi uma categoria desenvolvida por 

intelectuais do feminismo, dentro de um parâmetro científico para a situação de 

desigualdade entre os sexos, dentro das relações sociais. Então, “gênero seria a 

construção social do sexo, e o sexo seria o que é determinado biologicamente, 

fisiologicamente, portanto, naturalmente.” (p. 79) As produções sobre gênero se 

institucionalizam, com apresentações em congressos científicos e em revistas 

especializadas. A partir daí foi adotado esse conceito gênero para se referir a 

relação entre homens e mulheres, o que se configurou em um grande avanço para 

as produções científicas, agregando a elas um olhar mais crítico para a superação 

da exploração da sociedade capitalista. 

Para Inácio (2013) a década de 1990 foi marcada pelo aumento do 

desemprego, reflexo da introdução de novos parâmetros neoliberais de acumulação 

capitalista, o que resultou no aumento de insatisfação na população por conta do 

desmonte das políticas de proteção social levadas a cabo por esse modelo. Nesse 

momento, o governo transfere suas responsabilidades para o chamado terceiro 

setor, ou seja, entidades representativas do que seria uma sociedade civil, que 

incluiriam as organizações não governamentais (ONGs). O que levou alguns atores 

dos movimentos feministas a passarem a atuar sob o estatuto de ONGs foi a 

intenção de inserirem-se nos critérios definidos pelo capital para acessar verbas 

públicas.  

Os movimentos feministas brasileiros entram no terceiro milênio, tendo como 

pano de fundo um forte contexto político neoliberal que o levou à fragilização e à 

fragmentação, dele e de outros movimentos sociais, contexto no qual o ativismo 

feminista tornou-se especialista na projeção, execução e avaliação de políticas de 

gênero. Grande parte dos movimentos feministas foram absorvidos pela lógica 

neoliberal, perdendo parte de sua autonomia, sendo levado a submeter-se, ainda 

que não totalmente, aos interesses dessas organizações. 
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Inácio (2013) refere que a conjuntura de 2000 traz em seu bojo a terceira onda 

do feminismo, em vigência no Brasil e no mundo. É nessa onda que se questiona a 

neutralidade do conceito gênero. Onde o movimento feminista observa que esse 

conceito não especifica a mulher enquanto vítima da opressão que legitimou a 

história do feminismo na busca de combater os preconceitos contra a mulher. 

Para Cisne (2014) o conceito gênero foi incorporado na academia basicamente 

para se referir à pessoa do sexo feminino; as feministas se beneficiaram de 

inúmeras publicações utilizando o conceito gênero para se referir a mulher. A 

pretensão da abordagem do termo é acreditar que ele tenta deixar de fora a biologia 

quando se refere ao homem e a mulher, permitindo dessa forma analisar qualquer 

identidade. Por muito tempo o termo utilizado para retratar as formas de violência, 

opressão e exploração contra a mulher foi o de gênero.  

Inácio (2013) refere que para os movimentos feministas, o termo gênero não 

mostrava a diferença entre os sexos, pois ele não dá visibilidade ao campo de luta 

das mulheres, e torna mais sutil, ou menos evidente, a verdadeira situação de 

submissão da mulher na sociedade. Cisne (2014) diz que, assim, essa perspectiva 

de gênero torna a luta das mulheres mais palatável aos olhos da classe dominante, 

das instituições, principalmente as governamentais. Já existe consenso de que o 

termo gênero naturaliza a construção social entre homens e mulheres, podendo 

inclusive deixar de fora a análise social das relações entre os sexos.  

Severi (2018) acrescenta que o questionamento do caráter reducionista 

excludente do conceito gênero para identidade da mulher deixa de fora a classe 

social e a “raça”/etnia, situação que só faz aumentar o problema da opressão 

feminina, discussão que continua na atualidade em conjunto com o contexto de 

crise.  

 

Neste contexto de crise do capital, marcados por fortes desigualdades e 
contradições de classe social, acentuam-se as formas de opressão das 
mulheres, expressas na precarização do trabalho feminino, na dupla jornada 
de trabalho, feminização da pobreza, violências contra as mulheres, 

negação de seus direitos sexuais e reprodutivos, entre outros. (INÁCIO, 
2013, p. 73). 
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Inácio (2013) refere que no contexto contemporâneo de crise capitalista a 

mulher continua sendo a mais prejudicada em sociedade, mesmo após muitas 

conquistas feministas por autonomia, liberdade, igualdade. A luta feminista na 

atualidade ocorre sob condições de domínio do capital, o que dificulta a 

emancipação plena das mulheres. Nessa situação, é preciso que haja o 

reconhecimento das variadas formas de opressão no contexto sócio-histórico que, 

como visto anteriormente, foi instituído pelo patriarcado. Tem-se, pois, que, assim 

como a igualdade entre homens e mulheres requer a superação das classes sociais, 

ela também demanda a eliminação da divisão sexual do trabalho e do patriarcado. 

Diante desse histórico, cabe analisar como tem sido o enfretamento da 

violência contra a mulher no Brasil. Para tanto, toma-se como norte a Lei Federal Nº 

11.340/2006, chamada Lei Maria da Penha, que é uma forte representação de luta 

feminista brasileira. Trata-se de uma lei específica para enfrentamento da violência 

doméstica praticada contra a mulher. Ela representa o compromisso do Estado 

brasileiro para efetivar os direitos humanos das mulheres previsto em tratados 

internacionais dos quais ele é subscritor. Essa legislação define como violência 

doméstica e familiar contra a contra a mulher “qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial”. 

 A luta do movimento feminista “[...] pela extinção das desigualdades, opressão 

e exploração, enfim, lutar por emancipação plena, liberdade, exige a defesa de 

valores libertários”, afirma Cisne (2014, p. 03). A luta pelo fim de todas as formas de 

violência contra as mulheres tem provocado alguns efeitos positivos, mesmo que 

seja mais vagarosamente do que em relação ao desejado e às necessidades. 

 

2.1 Algumas conquistas dos movimentos feministas  

 

  Os movimentos feministas são movimentos políticos e sociais de luta pela 

libertação das mulheres. É também um movimento que busca transformar a 

realidade da opressão das mulheres na sociedade, com atuações nos campos 
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teórico e prático. Eles possuem diversas correntes, posições e estratégias, o que 

leva a divergências e tensões internas. Mas há em comum o entendimento da 

posição de subordinação e opressão vivida pela mulher e a preocupação em 

modificar essa situação. As pautas feministas foram se organizando e se 

diversificando ao longo da história de acordo com as necessidades e demandas em 

torno de pensamentos teóricos, sociais e políticos. 

As lutas feministas no Brasil deram visibilidade à violência contra a mulher, 

mais especificamente a partir da década de 1970, na denominada segunda onda do 

feminismo. Nesse momento foram apresentadas ideias europeias e americanas de 

liberdade sexual, de amor livre e também denunciado o controle dos homens sobre 

o corpo e vida das mulheres. Dessa forma, surgem as primeiras medidas de 

proteção à mulher, ocasião em que a situação passa a ter visibilidade e que leva, 

inclusive, a serem feitas mudanças no Código Penal Brasileiro. As legislações e 

outras formas de proteção à mulher vítima de violência sexual iniciam quando se 

coloca que a relação sexual obtida à força pelo companheiro é de fato violência 

sexual. Foi esse um momento de se tornar público a opressão sofrida pelas 

mulheres.  

Apesar de ser lutas de décadas, as conquistas dos movimentos feministas 

brasileiro, foram lentas. Por um longo período não foi realizada nenhuma política 

específica para combater a violência contra a mulher, que sempre foi vista de 

maneira isolada. O ápice dessas conquistas ocorre a partir de 2003 com o governo 

Lula. A partir da criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, medida que 

fortaleceu o enfretamento da violência contra as mulheres brasileiras. Em seguida, 

foram disponibilizados outros recursos de proteção às mulheres, como por exemplo: 

os Planos Nacionais de Políticas para as Mulheres, a Lei Maria da Penha, a Política 

e o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, as Diretrizes 

de Abrigamento das Mulheres em situação de Violência, a Norma Técnica das 

Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher.  

A passagem da década de 1970 para 1980 foi considerada um momento de 

transição no país que estava passando por um processo de reabertura política. Com 

essa abertura política, os movimentos feministas passaram a questionar o contexto 

político e social daquele momento. A violência contra mulher também ganha um 
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cenário nacional, possibilitando a abertura das primeiras Delegacias Especializadas 

de Atendimento às Mulheres (DEAM’s), como uma primeira política social do Estado 

que efetivamente estava voltada para a questão da violência domestica contra 

mulheres. 

A criação da DEAM facilitou e encorajou as mulheres denunciar a violência 

sofrida e também a procurar ajuda nos serviços SOS Mulher. (SPM, 2011). Assim, a 

partir da década de 1980, momento em que o tema violência contra a mulher está no 

auge das lutas dos movimentos feministas, também passam a fazer parte do cenário 

brasileiro algumas medidas para combater e prevenir a violência contra a mulher.  

As DEAMs são unidades policiais especializadas no atendimento de violências 

domesticas cometida contra as mulheres. Uma de suas atribuições está no registro 

de ocorrências, investigação e apuração desses crimes. Também atuam em 

medidas protetivas, previstas na Lei Maria da Penha, e ainda são responsáveis por 

encaminhar o inquérito policial ao juiz e solicitam laudos ao Instituto Médico Legal 

(IML). Atualmente a DDM da região central da cidade de São Paulo, está em 

funcionamento 24 horas, porém, o atendimento é destinado apenas às vítimas de 

violência doméstica. As mulheres que sofrem violência sexual por estranhos são 

obrigadas a utilizar as delegacias comuns.  

As DDMs não são exclusividade, pois a Delegacias comuns ou Distritos 

Policiais, também passam a atuar na defesa da mulher, eles registram as 

ocorrências que não são domésticas, como nos casos de violência sexual 

perpetrada por estranhos. Investigam outras condutas previstas no Código Penal e 

na legislação. E ainda atuam com a solicitação de medidas protetivas previstas na 

Lei Maria da Penha, que será explicada adiante, e de laudos ao IML.  

Na área de proteção do judiciário tem-se a criação pela Secretaria de Políticas 

para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), do serviço Ligue 180, em 

2005. Essa linha telefônica com ligação gratuita serve de canal direto, de orientação 

sobre direitos e serviços públicos para a população feminina em todo o país. O 

serviço desempenha papel central, ao lado do programa Mulher, Viver sem 

Violência, lançado em março de 2013, com o objetivo de cobrir o país com serviços 

públicos integrados. Em março de 2014, o Ligue 180 transformou-se em disque-
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denúncia, com capacidade de envio de denúncias para a Segurança Pública com 

cópia para o Ministério Público de cada Estado. Para isso, conta com apoio 

financeiro do programa “Mulher, Viver sem Violência”8, propiciando a elas agilidade 

no atendimento, inovações tecnológicas, sistematização de dados e divulgação.  

No site do Instituto Patrícia Galvão (2014)9 consta que o Ministério Público 

desempenha atendimento à mulher vítima de violência, a ele cabe representar a 

responsabilização cível e criminal do agressor, solicitar medidas protetivas em 

defesa da mulher, requisitar força policial e serviços públicos de saúde, de 

educação, de assistência social e de segurança, entre outros. Ao juiz responsável 

pelo processo nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher cabe 

assegurar à mulher, se avaliar necessário, a preservação de sua integridade física e 

mental. 

No que refere ao sistema de Saúde, destaca-se a proposição de ações 

vinculadas ao atendimento nos serviços básicos, direitos reprodutivos, e também a 

iniciativa de atendimento qualificado às mulheres que sofreram violência, 

principalmente a sexual. Todas as ações propostas priorizam as mulheres em 

situação de violência, bem como a ampliação, consolidação da rede de atendimento 

em todo o território nacional. (SPM, 2007).  

De acordo com Vilella e Lago (2007) em face de a amplitude da violência 

contra as mulheres, em 1999 no Brasil o Ministério da Saúde implementou a 

primeira norma técnica “Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da 

Violência Sexual contra Mulheres e Adolescentes”. As autoras referem que o 

Ministério da Saúde padronizou os atendimentos a mulheres vítimas de violência 

sexual com orientações necessárias no atendimento imediato e pós-violência sexual. 

Referem ainda que a equipe multiprofissional deverá ser compostas por médicos, 

assistentes sociais e psicólogos. E ainda legitimar o aborto previsto no art. 128 do 

Código Penal Brasileiro, de 1940. Essa legislação normatiza o abortamento legal em 

decorrência de estupro; ela foi reconhecida em 1990, quando então foi criado o 

primeiro serviço de atendimento à mulher vítima de violência sexual no Hospital 

                                                           
8
 http://www.spm.gov.br/ligue-180. Acesso em 25 de maio de 2018. 

 
9
 https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-sexual/. Acesso em 01 de 

março de 2019. 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/violencias/acoes-direitos-e-servicos-para-enfrentar-a-violencia/
http://www.spm.gov.br/ligue-180
https://dossies.agenciapatriciagalvao.org.br/violencia/violencias/violencia-sexual/
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Jabaquara. E em 1993, a violência sexual foi reconhecida pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS), como um problema de saúde pública.  

Posteriormente segundo Drezzet (2012) em agosto de 1994 o hospital Pérola 

Byington cria o Núcleo de Violência Sexual e Aborto Legal (Núcleo AVS) com o 

protoco de atendimento para interrupção da gravidez prevista em lei. O autor diz que 

desde o primeiro momento no hospital as mulheres são atendidas por psicólogas e 

assistentes sociais. 

De acordo com Nisida (2019), em 2001 o Hospital das Clínicas cria o Navis que 

desde então oferece atendimento integral às vítimas de violência sexual, sem  

realizar o abortamento previsto em lei. Conta com atendimento médico de 

infectologistas, ginecologistas, proctologistas, psiquiatra, psicóloga e assistente 

social. A vítima e a sua família recebem atendimento de profissionais pelo tempo 

necessário. O Navis realiza a triagem sorológica para ISTs, HIV e esses exames são 

repetidos durante o acompanhamento no terceiro mês após a violência e depois no 

sexto mês após o atendimento inicial e os retornos no ambulatório são agendados 

para 7, 30, 90 e 180 dias após a admissão. 

Em 2003 foi instaurada a Política Nacional de Humanização que visa à 

melhoria no atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do 

acolhimento humanizado à mulher, assim como também a Notificação Compulsória 

dos casos de Violência Sexual contra a Mulher. O atendimento obrigatório 

emergencial às vítimas de violência sexual nos hospitais do SUS foi implantado em 

2013 por meio da Lei nº12. 845/2013. 

Porém, antes da obrigatoriedade de atendimento em todos os hospitais, existia 

o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, ele preve a 

implantação do Pacto Nacional de Política para Atendimento Integral à Mulher em 

Situação de Violência, enfatizando os aspectos étnicos, sociais, econômicos e de 

orientação sexual. Com acesso a assistência jurídica de forma gratuita, além da 

tentativa de desconstruir concepções estereotipadas quanto à violência contra a 

mulher, promovendo a disseminação de atitudes igualitárias, dentre outras questões. 

(Brasil, 2013). 
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O lançamento do Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres consolidou a necessidade de uma rede articulada de atendimento à 

mulher, tendo em vista que o enfrentamento da violência requer ações conjuntas dos 

diversos setores envolvidos na questão, pois a noção de enfrentamento vai além do 

combate. Ela envolve também as dimensões da prevenção, da assistência e da 

garantia de direitos das mulheres. Esse pacto ampliou o conceito de casas-abrigo, e 

passou a incluir ações que, simultaneamente, desconstroem as desigualdades e 

combatem as discriminações de gênero ainda presentes na sociedade brasileira. 

Dessa forma, promove-se o fortalecimento e garantindo-se os direitos humanos das 

mulheres, bem como, o acesso dessas aos serviços especializados por meio da 

rede de atendimento. (Brasil, 2013). 

O atendimento em saúde pode ser realizado pelas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS), por hospitais e outros. Os casos de violência sexual atendidos no sistema de 

saúde têm obrigatoriedade de notificação pelo Sistema Nacional de Atendimento 

Médico (SINAM)10. Também de acordo com a Lei nº 10.778/2003 é obrigatório  a 

notificação compulsória. Os casos de violência contra as mulheres que forem 

atendidos em serviços de saúde públicos ou privados que inclui qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, também decorrente de discriminação ou desigualdade 

étnica que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual e/ou psicológico à mulher. 

Se a unidade não possuir equipe multidisciplinar, a mulher pode ser encaminha ao 

CREAS ou CRAS para seguimento psicossocial. (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, 

2017). 

Em 2015 a OMS apresentou um relatório11 denominado “Estratégia e Plano de 

Ação no Fortalecimento do Sistema de Saúde para Abordar a Violência contra a 

Mulher”. Coloca-se nessa publicação a necessidade de se atentar às condições de 

saúde emocional e física das mulheres com apoio e acesso contínuo a serviços 

necessários.  

                                                           
10

 SINAM – É um Sistema de Informação de Agravos de Notificação. Alimentado, principalmente, pela 
notificação e investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças 
de notificação compulsória PORTARIA Nº 204, DE 17 DE FEVEREIRO DE 2016, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Disponível em 
https://www.cevs.rs.gov.br/sinan.  Acesso em 11 de outubro de 2019.  
11

http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=496&Itemid=232. 
Acesso em 25 de abril de 2018. 

https://www.cevs.rs.gov.br/sinan
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_joomlabook&view=topic&id=496&Itemid=232
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A Lei Maria da Penha foi criada tendo em vista mecanismos para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da 

Constituição Federal de 1988 e da Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Para os efeitos desta lei, configura 

violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial. 

Abrange mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e é considerada a 

principal legislação brasileira para enfrentar esse tipo de violência. Reconhecida pela 

ONU como uma das melhores legislações do mundo, ela foi uma das maiores 

conquistas na luta feminista pela garantia dos direitos humanos no que tange à 

criminalização da violência contra as mulheres. Ela tipifica a violência praticada 

contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, violência sexual, 

violência física, violência moral e violência psicológica dentro do espaço doméstico. 

(BRASIL, 2006). 

Com base na Lei Maria da Penha a aplicação das penas, consistem em ações 

baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico 

e ou dano moral, patrimonial à mulher. De acordo com o Instituto Patrícia Galvão 

(2017), a Lei Maria da Penha, tem a proposta de evitar mortes anunciadas, e para 

tanto requer o engajamento das instituições públicas. Ela é fundamental tanto para 

garantir proteção, quanto para coibir o problema da violência doméstica contra a 

mulher, e nesse sentido apresentou inovações processuais, como as medidas 

protetivas de urgências e a possibilidade de se acionar um defensor público.  

A Lei Maria da Penha também inclui medidas de proteção para as mulheres 

que estejam em risco de morte, garantindo a prisão do agressor, punição que ainda 

não está efetivada. Ela impede que se lance mão de um mecanismo de conciliação, 

por ameaças ou convencimento, o que resultava na retirada do B.O. lavrado. 

Também elimina a prática de multas, doação de cestas básicas, prestação de 

serviços comunitário. Isso garante que o mecanismo tenha maior efetividade no seu 

intuito de prevenir que não ocorra a violência familiar ou doméstica contra a mulher. 

(BRASIL, 2006). 
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Biancarelli (2017) realizou uma entrevista diretamente com a Maria da Penha, 

onde ela conta um pouco sobre a criação da Lei de proteção a mulher que leva o 

seu nome. Em 29 de maio de 1983, a farmacêutica e bioquímica Maria da Penha 

Maia Fernandes foi ferida com três tiros enquanto dormia, em sua própria casa, em 

Fortaleza. Sobreviveu, e, depois, sofreu um choque elétrico e um afogamento. Ela 

contou que autor do crime foi seu próprio marido, um professor universitário, que foi 

preso somente 18 anos após o crime, tendo permanecido encarcerado por apenas 

24 meses, passando posteriormente a cumprir pena em regime semiaberto. Maria 

da Penha ficou paraplégica. 

Em seu relato, Maria da Penha conta como procurou apoio de organizações de 

direitos humanos e, em parceria com o Centro pela Justiça e pelo Direito 

Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da Mulher 

(CLA-DEM), denunciou a omissão do Estado brasileiro junto à Comissão de Direitos 

Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA). Em resposta, a 

Comissão recomendou ao governo brasileiro que efetivasse a conclusão do 

processo, punindo o agressor e indenizando Maria da Penha. Recomendou ainda 

que se fizesse um arcabouço legal do Brasil, de forma a evitar a tolerância e o  

tratamento discriminatório em casos de violência doméstica contra as mulheres. Foi 

diante dessas pressões que o governo sancionou em 8 de agosto de 2006 a Lei que 

ganhou o nome de Maria da Penha. 

 Recentemente a Lei 3.505/2018, acrescenta o crime de descumprimento de 

medidas protetivas de urgência e estabelece punição aos agressores, 

independentemente de o caso estar ou não vinculado a inquérito policial ou 

processo penal. Tal medida é para ampliar a proteção das vítimas, com novos 

direitos garantidos durante todo o processo, quer seja na hora da perícia, de prestar 

depoimento, ou de lidar com oficiais de justiça. 

A Lei Maria da Penha no que se refere à proteção para a mulher vítima de 

violência doméstica enquadra-se em um contexto de proteção que inclui uma rede 

de apoio com serviços municipais e estaduais, além de organizações não 

governamentais que procuram fortalecer a mulher, encorajar a denúncia e a sair da 

situação de agressão. De acordo com uma pesquisa do DataSenado de 2013, 90% 
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das mulheres brasileiras conhecem a Lei Maria da Penha e 66% se sentem mais 

seguras e protegidas por ela, o que contribui com a retomada da vida sem medo.  

Para Severi (2018), a Lei Maria da Penha é realmente uma grande conquista 

para as mulheres, porém é uma legislação restrita às violências praticadas no 

ambiente doméstico. Quando se consideram dimensões de desigualdades e 

subordinação com ênfase na raça/etnia, orientação sexual, idade, deficiência, classe 

social das mulheres entre outros, as circunstâncias da violência ficam ainda mais 

complexas. Note-se que a Lei Maria da Penha não considerou a questão racial ao 

tratar da violência contra a mulher. A branquitude parece ter sido parâmetro para a 

construção das políticas de enfretamento da violência contra a mulher, mesmo 

havendo dados de que o percentual mais elevado de violência contra a mulher 

ocorre contra a mulher negra. De fato, chegam a 60% das denúncias as violências 

contra as mulheres negras, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, em 2016.  

Ainda de acordo com Severi (2018) a própria Maria da Penha considera a 

legislação um marco jurídico inovador. Porém, ela concorda com as feministas 

negras [...] “que tal dispositivo legal não tem conseguido realizar um enfretamento à 

violência doméstica de modo interseccional, combinando raça e gênero” (p 24). 

Assim, deixa de fora parte da realidade brasileira, onde são as mulheres negras as 

que mais sofrem agressões e todos os tipos de violências. a autora refere que em 

comparação a mulher branca, as mulheres negras também enfrentam maior entrave 

ao acesso à Justiça na garantia de direitos. 

Segundo Severi (2018) o racismo cria mecanismos que dificultam ou até 

impedem o Estado de formular políticas públicas adequadas à superação e à 

exclusão da violência praticada contra a população negra, especialmente a mulher 

negra. Nesse sentindo, a autora propõe a utilização da categoria racismo 

institucional que é percebido na relação direta com os serviços de instituições que 

deveria garantir o direito. É necessário entender o racismo com elemento catalisador 

de diferentes formas de violência. O racismo pode variar de acordo com o sexo, a 

identidade de gênero, a classe social em relação à mulher branca. 
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Ao debater a violência contra a mulher e as conquistas do movimento feminista 

de acordo com Severi (2018) deve-se interpretar a categoria mulheres, quando se 

referir à “violência contra a mulher”, analisar a construção social, a suposta 

inferioridade e a suposta superioridade das próprias mulheres, sem deixar de 

entender o legado colonial na construção social das que subordina, discriminam e 

gera múltiplas formas de violência. Devendo ser considerada a realidade das 

mulheres brasileiras negras, o que continua invisível às abordagens políticas de 

gênero.  

Pode-se verificar, portanto, que as leis, os dispositivos constitucionais, e as 

redes de atendimento especializado têm contribuído de forma significativa para lidar 

com a violência sexual praticada contra a mulher. Porém, ainda faz falta a criação de 

mecanismos destinados especificamente para o fortalecimento dessas mulheres, 

como um julgamento adequado do agressor, pois a impunidade, ou a punição 

branda e injusta, é uma forma de legitimação da violência, e contribui para sua 

continuidade. Trata-se, pois, de um problema caro para as mulheres. A correta 

interpretação dos crimes e a punição a eles devida seria um bom início de 

enfrentamento para superar o estereótipo de que a mulher é propriedade do homem.  

Nesse contexto, nota-se na discussão empreendida que a Lei Maria da Penha 

necessita considerar a realidade das mulheres brasileiras, suas origens, classes 

sociais e raça /etnia. É explicito que a maior parte das mulheres vítimas de violência 

é negra, mas a Lei Maria da Penha parece ter sido feita para as mulheres brancas. 

Com base nessa questão, o próximo item apresentará uma discussão sobre o 

feminismo interseccional, o qual estuda, também, a especificidade da mulher negra 

e pobre.  

 

2.2 O feminismo negro e a perspectiva da interseccionalidade 

 

A inserção da discussão sobre raça /etnia no feminismo teve, também, reflexos 

nas lutas feministas. Para compreender o desenvolvimento do feminismo negro este 

item dá sequência aos temas abordados nas seções anteriores, e apresenta o 



76 

 

 

percurso da necessidade da criação do feminismo negro, o qual antecede o conceito 

de interseccionalidade, de acordo com Hirata (2014) elaborado pela estadunidense 

Kimberlé Crenshaw em 1989, conforme citado na seção primeira desse trabalho. 

O feminismo brasileiro iniciado na década de 1970 trazia pensamentos 

libertários para as mulheres, como o acesso as universidades, aos métodos 

anticoncepcionais, dentre outras demandas. Porém essa luta não alcançava as 

camadas mais pobres da sociedade brasileira, as quais não inseriram as 

necessidades e as particularidades das mulheres pobres e também das mulheres 

negras e, ou seja, a luta para a independência da mulher teve  cor e classe social.  

Para Rosa (2018) a diferenciação que se fazia necessária estabelecer derivava 

do fato de o próprio movimento feminista apresentar cor e classe social; para a 

autora, este foi o ponto de partida para o feminismo negro. Fazia parte deste intuito 

a intenção de promover a expansão de outro campo, teórico, mas também político, 

algo que o movimento feminista de então não estava conseguindo, pois ora estava 

alinhado em suas reivindicações entre mulheres brancas e negras, ora não. Dessa 

forma, foi necessário se dedicar a outras especificidades, a partir das categorias 

centrais de sexo e raça e classe. Isso aconteceu [...] “a partir da experiência de 

mulheres negras, lésbicas, que criticavam a universalidade da condição de opressão 

– pauta do feminismo liberal”. (ROSA, 2018 p 46).  

Collins (2017) refere que o conceito feminismo negro, elaborado pela ativista 

Pearl Cleage, representa a luta de mulheres afras americanas contra o feminismo 

excludente, e com atividades que parecem destinadas apenas às mulheres brancas. 

“Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizando para designar a 

trajetória das mulheres negras no interior do movimento feminista brasileiro”. 

(CARNEIRO, 2003, p.118), diz a autora integrante de uma perspectiva teórico-

política que procura sinalizar a insuficiência teórica e política do feminismo “branco” 

ou “tradicional”. Trata-se de iniciativa que procura construir uma agenda específica 

para as desigualdades de gênero e raça, com perspectiva feminista, e que 

apresenta a condição específica daquela que é mulher negra e pobre.  

De acordo Rosa (2018) um dos pontos principais para o surgimento do 

feminismo negro se constituí na inclusão da temática racial no debate feminista, 
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onde é possível perceber dados de uma escravidão que durou mais de 300 anos no 

Brasil. Situação que motivou mulheres negras a ser organizar para colocar em  

evidencia as desigualdades, as diferenças e o estigma dos corpos negros no 

universo feminino. A fim de buscar compreender e denunciar as formas pelas quais 

os corpos de mulheres negras estão estigmatizados no universo feminino.  

As condições históricas e materiais que moldam a vida das mulheres negras 

determinam as condições de opressão específicas para a sua realidade. Carneiro 

(2003) refere que a luta da mulher negra brasileira no interior do movimento 

feminista busca dar visibilidade a sua condição, que, em geral, é também pobre. 

Quando se analisa as desigualdades e a elas se dá visibilidade e delas se define a 

relevância teórica e a importância política torna-se possível mostrar as 

particularidades da mulher – e da mulher negra, em especial – como novo sujeito 

político. Assim, desencadear outros olhares em relação à luta desse grupo em 

particular, um grupo que possui demandas específicas, revela que a questão não 

pode ser tratada apenas na dimensão do conceito gênero; torna-se necessário 

considerar que a tomada de consciência da opressão da mulher negra ocorre antes 

de tudo pela questão racial.  

A desigualdade e o caráter hegemônico das mulheres negras, proporcionado 

pelo contexto da escravidão estadunidense podem ser vistos em um trecho do livro 

“Mulheres, Raça e Classe” de Ângela Davis (2016). Essa passagem, que reflete 

dimensões que podem ser sentidas até os dias atuais, foi apresentada por Sojourner 

Truth12, na Convenção de Mulheres, em 1851. “Não sou eu uma mulher?”. Durante o 

encontro em Akron (Ohio, EUA), os homens ali presentes alegavam a fraqueza 

feminina, e afirmavam ser ridículo que as mulheres desejassem votar, dado que não 

podiam sequer pular uma poça ou embarcar em uma carruagem sem a ajuda de um 

homem. Sojourner Truth, uma mulher negra que havia sido escravizada, derrubou as 

alegações da fraqueza feminina ao alegar que ela mesma nunca havia sido ajudada 

por nenhum homem a pular poças de lamas ou a subir em carruagens.  

                                                           
12

 Sojourner Truth, nascida em 1797, escravizada, faleceu em 1883, aos 86 anos. Tornou-se uma das 
poucas mulheres escravizadas a ser líder abolicionista. Consagrada no meio abolicionista após sua 
autobiografia e sua participação na Convenção dos Direitos da Mulher em Akron, Ohio em maio de 
1851. Fonte: https://www.geledes.org.br/sojourner-truth/ . Acesso em: 22 de fevereiro de 2019.  
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Ainda de acordo com Davis (2016) de todas as mulheres que compareceram à 

reunião, ela foi à única capaz de responder aos argumentos que estavam baseados 

na supremacia masculina Truth, que era uma excelente oradora, era capaz de se 

posicionar em situações nas quais as mulheres não estavam acostumadas a falar. 

Ela enfrentou a plateia masculina, afirmando que poderia fazer as mesmas 

atividades de trabalho rural que os demais ali presentes. Esse discurso que também 

buscava elementos da fé cristã para questionar a supremacia masculina entrou para 

a história das lutas antirracistas e feministas. 

Essa é uma situação ainda presente na realidade das mulheres negras 

inclusive  no Brasil, onde são colocadas na invisibilidade. O contexto da mulher 

negra na sociedade brasileira é muito delicado, elas experimentam as mais variadas 

formas de discriminação na intersecção de raça-gênero-classe. A contravenção 

colonial, a gravidade da escravização, carregou particularidades, principalmente 

para a mulher negra. Nesse sentindo, não é possível falar da condição da mulher 

negra, sem antes retornar ao período da escravidão e dos danos causados. 

Collins (2015) coloca que a escravidão estadunidense foi institucionalizada sob 

o cunho patriarcal, em que cada indivíduo da sociedade tinha um papel designado 

de acordo com sua cor, gênero e classe social. A sexualidade das mulheres brancas 

era controlada, conservando sua virgindade para garantir os herdeiros legítimos dos 

senhores de propriedade, brancos e ricos, designando às mulheres brancas uma 

espécie de proteção. Essa proteção era menor quando destinada a mulheres 

brancas, porém pobres. Às mulheres negras ficavam totalmente de fora das 

considerações, além de ter atribuída uma posição de inferioridade referente à sua 

cor, também tinham controlada sua fertilidade como forma de manutenção e 

continuidade da mão de obra escrava, já que seus filhos também tinham como 

destino a escravidão.  

Para Cisne (2018) a formação social e histórica do Brasil tem no seu bojo o 

racismo como um dos componentes que fundamenta as relações sociais. A 

naturalização das arbitrariedades contra os negros, especialmente a mulher negra, 

era padronizada pela escravidão, e por práticas que nela ocorriam. No período da 

escravidão, por exemplo, era permitido ao homem branco estuprar a mulher negra, 
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sexualizando seu corpo para a realização dos desejos; as mulheres brancas, por sua 

vez, seriam aquelas adequadas ao casamento. 

 Nas considerações de Cisne (2014) ao se analisar a violação da mulher 

brasileira no período colonial deve-se verificar que as negras carregam as marcas da 

discriminação em várias faces. E dessa particularidade se fez emergir um feminismo 

que alia o combate ao machismo, ao patriarcado, e ao racismo às questões de 

classe. A mulher já é desvalorizada no mercado de trabalho, com funções menos 

especializadas, trabalho informal e baixos salários em relação ao homem. Ao se 

considerar o fator raça/etnia, observa-se que a mulher negra é novamente preterida 

em relação à mulher branca, mesmo quando ela possui níveis de qualificação 

elevados, ocupando a última posição na hierarquia de desigualdade. 

Carneiro (2003) refere que em resposta às desigualdades sofridas pelas 

mulheres negras brasileiras, foi criado o movimento de mulheres que mostrava não 

existir universalização nas necessidades de gênero, dado que não existe 

democracia racial. Ou seja, deve-se atribuir centralidade da questão racial nas 

relações hierárquicas, bem como nas relações de dominação e exploração. Dessa 

forma, o surgimento do movimento feminista negro traz à tona, além da questão 

étnico-racial, as questões regionais, socioculturais e econômicas, acolhendo também 

as demandas particulares dos mais diversos segmentos de mulheres em situação de 

desigualdades e exclusão. 

Severi (2018) coloca que as feministas negras têm contribuído com uma 

categoria analítica dentro das relações de poder: o racismo patriarcal e 

heteronormativo permitem compreender a dinâmica da pirâmide social onde se 

favorece mais a mulher branca, especialmente as heterossexuais de classes médias 

e altas que estão posicionadas em superioridade ao homem negro, e esse em 

posição superior às mulheres negras. O racismo é estimulante de diferentes formas 

de violência, que varia dependendo do sexo e identidade de gênero. Motivo que leva 

o feminismo negro a ter como objetivo a transformação societária na busca pela 

democracia e por espaços políticos de plena igualdade entre os indivíduos. 

Ainda de acordo com Severi (2018), com base em Lélia Gonzáles (1983; 1988), 

o racismo é excludente, e especialmente em relação à mulher brasileira negra. Em 
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função dessa realidade, a categoria colonialidade, e a raça/etnia são consideradas 

eixos fundamentais para elaboração da visão feminista na compreensão do racismo. 

Por isso o conceito interseccionalidade tem adquirido espaço nas políticas feministas 

relacionadas aos direitos humanos das mulheres, com a intenção de explicar as 

complexidades da opressão baseada no sexo/gênero, raça e classe social.  

Assim, chega-se ao ponto de compreender as proposições do feminismo, na 

perspectiva interseccional. No entanto, é necessário notar que a preocupação em 

relação às desigualdades sociais é anterior à formação desse conceito. Crenshaw 

(1989) começou a se dedicar à compreensão do conceito e das formas de 

hierarquização entre gênero e raça a partir de encontros e experiências de inúmeras 

mulheres negras que já haviam vivenciado situações de discriminação, preconceitos, 

desigualdades, além de trazer à análise sua própria experiência enquanto estudante 

de direito na Universidade de Harvard.   

Crenshaw (1989) buscou aprofundar seu conhecimento sobre esse conceito 

que é uma ferramenta metodológica utilizada para pensar na inseparabilidade das 

múltiplas discriminações, especialmente contra as mulheres negras. Assim tornou-se 

a primeira mulher a introduzir o conceito interseccional para se referir às imbricações 

entre sexo e raça. Ou seja, mesmo o conceito não sendo novo, foi ela que cunhou 

pela primeira vez o conceito para fazer referência às configurações de opressão às 

mulheres, nas análises que buscam compreender a existência de outro sistema de 

dominação-exploração, com o recorte de gênero, raça, classe, sexualidade etc.  

Trata-se da constatação de que as mulheres não sofrem todas da mesma 

forma, nem todas estão na mesma situação de desvantagem nas relações de poder, 

de opressão, em variadas formas e graus de intensidade, o que se observa com 

evidência quando se agregam as dimensões de raça/etnia, gênero, classe. Portanto, 

há grupos de mulheres que possuem múltiplas singularidades, do que deriva a 

conclusão de que não existe “um tipo” de feminismo. Uma mulher negra, além de 

enfrentar a questão do sexismo, enfrenta ao mesmo tempo o racismo.  

Davis (2016), ao tratar do debate sobre a necessidade de romper com a noção 

de universalidade em relação às mulheres, dada as dimensões de racismo e 

sexismo, destaca que as mulheres negras partem de outros pontos; ou seja, o 
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binômio racismo e machismo as colocam em um lugar de maior exploração e de 

maior opressão, pois ainda que homens e mulheres negras fossem explorados do 

mesmo modo, algo os diferencia de modo crucial: somente os corpos das mulheres 

negras eram violentados, estuprados por seus senhores no passado, hoje patrões. 

Davis (2016) afirma, também, que a banalidade da situação que retrata a 

ideologia da mulher negra em todos os locais onde teve escravidão, como 

promíscua e imoral é uma manifestação de racismo, e isso incentiva a violência 

sexual contra a mulher negra. No período da escravidão, os patrões viam os corpos 

das mulheres negras como propriedade e se achavam no direito de fazer o que 

quisessem com elas. O corpo da mulher escrava era do seu suposto direito de 

propriedade. A violência sexual contra as mulheres negras era algo legitimado pelo 

racismo generalizado. Realidade que persiste aqui no Brasil, mesmo após a 

escravidão ter sido abolida.  

Para Davis (2016), o racismo incita o machismo, ao ponto de as mulheres 

brancas também sofrerem violência dos homens brancos que abusavam das 

mulheres negras impunemente, se sentirem encorajados a estender às mulheres de 

sua própria etnia/raça, sem serem punidos. Trata-se aqui de uma situação em que o 

racismo alimenta o sexismo, tornando as mulheres brancas vítimas indiretas da 

opressão dirigida em especial às mulheres negras. A violência contra as mulheres é, 

pois, uma das formas pelas quais o patriarcado se materializa, conforme analisado 

no item 1 desse trabalho.  

Carneiro (2003) refere que a luta das mulheres negras pela busca da 

superaração das desigualdades geradas pela dominação masculina, inclui também a 

superaração do racismo. Para ela o racismo estabelece a subordinação social da 

população em geral, e das mulheres negras em particular. 

 Conforme visto em Severi (2018) o tema violência contar a mulher está em 

pauta desde 1970, porém emerge com maior destaque a partir dos anos de 1990. 

Atualmente, as feministas negras estão colocando em pauta a dimensão da 

violência racial nas suas agendas de luta pelo fim da violência contra a mulher, o 

que inclui as dimensões sociais e culturais das variadas formas de violência contra a 

mulher negra. Alguns exemplos dessa luta advêm da década de 1980: foi realizada 
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uma campanha para o fim esterilização em massa das mulheres negras; foi criado o 

SOS Racismo, que oferecia assessoria jurídica e psicológica à mulher negra vítima 

de violência e assédio; e também foi criado o Instituto Geledés, uma ONG que 

tematiza a discriminação racial no Brasil, em relação ao gênero, entre outros 

avanços.  

Para Cisne (2014) um argumento central na luta feminista contemporâneo em 

busca de mudanças para as mulheres brasileiras é a necessidade de haver 

solidariedade entre as próprias mulheres, independente da cor e classe social para 

que acabem as violências contra as mulheres, para que se consiga a igualdade 

salarial, dentre outras demandas.  

Severi (2018) refere que em termos de ascensão, especialmente no acesso 

aos direitos sociais, os resultados foram visíveis para as mulheres brancas de classe 

média, e classe alta. No entanto, para as [...] “mulheres negras, indígenas, 

quilombolas, transexuais, moradoras de periferias urbanas pobres, mulheres com 

deficiência, trabalhadora do sexo e camponesas”[...] (p.141) tem havido crescente 

violência estatal, contra elas e seus familiares, violência que tem seus pilares bem 

assentados no racismo da sociedade brasileira. Esse racismo produz resultados 

brutais na vida das mulheres, especialmente das negras, com grandes danos a elas 

e suas famílias, que são vítimas de várias formas de violências, e até de morte. 

Ainda de acordo com Severi (2018) é primordial e extremamente necessária a 

abordagem interseccional dos operadores de Direito, que seja feita Justiça em todas 

as situações de crime de racismo. Alguns exemplos são: situações de genocídio da 

juventude negra; a garantia de atenção integral à mulher em situação de violência 

doméstica; e vítimas de violência sexual. Coloca, ainda, que é um grande desafio a 

despatriarcalização das instituições públicas e judiciais no combate ao racismo em 

todas as instâncias. 

Dessa forma é possível constatar que os homens criaram o patriarcado e se 

beneficiam dele. Os estereótipos socialmente construídos e fixados na biologia foram 

criados pelos homens para justificar a exploração das mulheres. As mulheres não 

são vistas enquanto mulher e sim enquanto um corpo feminino. Por isso, o 

movimento feminista luta pela igualdade de gênero. Como visto, os movimentos 
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feministas tiveram grande influência de mulheres brancas, e obteve avanços para as 

mulheres brancas. No entanto, os movimentos feministas de mulheres negras têm 

em suas lutas pautas de interseccionalidade, no intuito de trazer para o campo do 

debate e da ação as especificidades das mulheres negras, aquelas que mais são 

atingidas pela violência praticada por homens e que possui suas raízes no 

patriarcado. 

O conceito interseccionalidade já se encontra estruturado nos estudos do 

feminismo negro, refere-se às desigualdades sociais e não coloca as mulheres 

brancas e negras no mesmo patamar, como já feito pelo movimento feminista 

passado. Posto isso, verifica-se que os movimentos feministas têm contribuído nas 

denúncias da opressão a mulher. Só que, ainda tem um grande desafio que é fazer 

com que as mulheres entendam a necessidade de se unirem. Isso ocorre dada a 

condição de violência, de opressão, de dominação-exploração da mulher que está 

sendo reconhecida e vem adquirindo visibilidade nas últimas décadas. Em larga 

medida, isso acontece como resultado da organização do movimento feminista como 

já mencionado anteriormente. 

Os movimentos feministas possibilitaram a formação de conhecimento sobre a 

violência e a violência sexual por parte de diversos atores, no campo político e 

acadêmico. De certa forma, alcançou muitas mulheres, a partir de então elas 

passaram ter maior consciência das diversas formas de violência sofrida com  

possibilidade de denunciar e assim, contribuírem para a compreensão do problema. 

Nesse contexto, cabe analisar, a seguir, as repercussões da violência sexual para as 

mulheres.  
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CAPÍTULO 3 

REPERCUSSÃO DA VIOLÊNCIA SEXUAL NA VIDA DAS MULHERES 

 

A violência sexual é capaz afetar a saúde física, psicológica e social das 

mulheres, e, assim, produzir impactos em todas as esferas de suas vidas cotidianas 

e de seus relacionamentos. Dessa forma, com base na literatura sobre violência 

contra a mulher, constata-se que ainda não se discute a violência sexual praticada 

por estranhos na mesma proporção que se discute a ocorrida no âmbito doméstico. 

Existe uma ampla discussão sobre as formas de violência contra a mulher no 

âmbito privado, tema largamente abordado por Saffioti, considerada a primeira 

mulher intelectual a se aprofundar sobre a situação de opressão, exploração e 

violência contra a mulher no Brasil. Estudos nesse campo abordam ainda os 

mecanismos para enfrentamento da violência como as DDMs, que são destinadas 

ao atendimento da violência doméstica.  

Nesse sentindo, os resultados da pesquisa, apresentados a seguir, apontam 

que a violência sexual perpetrada por estranhos teve repercussões sobre a vida das 

mulheres, marcando de forma profunda diversas dimensões da vida após o episódio 

da agressão. O pós-violência provocou sentimentos de medo, desejo de isolamento, 

vergonha pelo estigma da sociedade e dificuldade de relacionamento afetivo, 

conforme relatado pelas mulheres. 

Neste capítulo, com base nas entrevistas e no aporte teórico, serão 

apresentadas as repercussões da violência sexual, e como elas interferiram na vida 

dessas mulheres. Entende-se por repercussão as alterações mais significativas 

vividas pelas mulheres após o evento traumático, o qual leva a alterações no modo 

dessas mulheres de viver, ou seja, de organizar e conduzir as diversas dimensões 

de sua vida pessoal e profissional. Essas repercussões foram selecionadas por meio 

do discurso presente nas entrevistadas, levando-se em conta elementos comuns e 

representativos na vida delas. Nesse sentindo, o capítulo foi organizado em três 

sessões. 
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Apresenta-se, inicialmente, o resultado da pesquisa com seleção dos principais 

trechos das entrevistas que caracterizam repercussões negativas nas vidas das 

mulheres. No primeiro momento foi verificado o local da ocorrência que indica o 

machismo presente. Como consequência da vida cotidiana considera-se como 

primeira repercussão: o medo; como segunda: a repercussão da violência sexual no 

relacionamento afetivo-sexual; como terceira: o estigma a mulher vítima de violência 

sexual; como quarta: o desejo de isolamento social; como quinta: a estratégia de 

enfrentamento após a violência sexual.  

 

3.1 Local da ocorrência e a expressão do machismo  

 

O local da ocorrência da violência sexual foi evidenciado nas entrevistas, e 

mostra como o homem se sente à vontade para se apropriar do corpo de uma 

mulher, em qualquer lugar que seja. Verifica-se que essa situação coloca a mulher 

sempre em lugar de inferioridade, e em permanente medo: os locais de abordagem 

e de agressão são tão variados quanto os horários nos quais ocorreram. Não são 

locais ermos, horários tardios, espaços vazios. Como se constata nas entrevistas, 

por vezes a agressão se dá no local de abordagem; outras vezes a abordagem 

ocorre de forma a imobilizar uma possível defesa da mulher, que é então conduzida 

para outro local, onde ocorre a violência. Assim, a violência, ou a possibilidade dela, 

são onipresentes. E tal onipresença, esse estudo aponta, é reflexo do poder 

conferido ao homem em uma sociedade patriarcal e machista. Como consequência, 

tem-se que a mulher não tem o direito e a opção de escolher se deseja sexo com 

aquele homem.  

 
Ele se sentou do meu lado no ônibus e colocou uma arma na minha cintura 
e me mandou descer. Eu fui chorando e não passava ninguém por perto. 
Quando chegou próximo à linha do trem, tinha um lugar grande, um buraco, 
ele disse vai tirando a roupa, eu não tirei, fiquei chorando. Daí, uma hora eu 
tentei empurrar ele, porque eu não aguentava o cheiro dele, um cheiro 
muito forte de cigarro com bebida. Ele fez o que tinha que fazer. 
(AMETISTA). 
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O relato permite identificar, de um lado, a submissão da vítima, e, de outro, o 

poder exercido pelo homem. A vítima não reagiu, ela foi vencida pela força bruta, ele 

foi impulsionado pelo poder que o patriarcado lhe confere com posse de uma arma. 

Para Cisne (2014), é visível o poder hegemônico do patriarcado nas relações entre 

homens e mulheres, pois a violência não é típica da natureza masculina, ela é um 

artefato da sociedade com características patriarcais que reduz os corpos das 

mulheres a objetos de prazer e consumo dos homens, independente de suas 

vontades. “Quando eu passei perto da casa dele, ele me pegou e disse para ficar 

quieta, até sujou minha calça, cheguei em casa e já lavei a calça, o barro e o 

sangue, foi sexo anal”. (SAFIRA).  

Observa-se que o machismo leva o homem a se sentir com poder de praticar o 

ato sexual forçado em qualquer local. A agressão pode desencadear em algumas 

mulheres o desejo de limpeza de seu próprio corpo, fazendo-as acreditar que pode 

apagar qualquer vestígio das marcas visíveis da violência, como lavar a calça, lavar 

o corpo para tirar o barro e o sangue que revelam as marcas do evento. 

Na entrevista de Rubi, ela conta que estava acompanhada pela irmã e o 

cunhado em uma casa noturna em um bairro nobre da zona oeste de São Paulo e 

foi violentada quando foi ao banheiro por um desconhecido. Refere que esta foi à 

segunda vez sofreu esse tipo de violência, com provável uso do chamado “boa noite 

Cinderela13” pelo agressor. Na primeira vez, a agressão se deu em uma balada em 

Campinas, sobre o que ela diz o seguinte:  

 

A partir de certo momento, eu simplesmente apaguei não lembro o que 
aconteceu, acordei no dia seguinte na minha casa, sem saber como eu 
tinha chegado em casa, o que tinha acontecido. Eu sou casada, mas meu 
marido não gosta de sair, então eu tinha saído com amigas, até pra 
comemorar, eram amigas de um projeto de pesquisa acadêmica. [...] Essa 
coisa de violência contra o vulnerável, contra a pessoa que não está lúcida 
é pior ainda. (RUBI). 

 

                                                           
13

 Boa noite Cinderela é um termo utilizado a vítima faz uso de uma medicação sem seu 
conhecimento e sua permissão. Essa medicação apresenta consequência dissociativo, indução à 
amnésia e efeitos psicodélicos.  Fonte: https://app.uff.br/riuff/handle/1/7746 Acesso em 26 de julho de 
2019. 
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Foi o segundo estupro que a trouxe para o Navis. Ela referiu ter visto tudo, mas 

seu corpo não conseguia reagir. Referiu que ao sair do banheiro feminino, local da 

agressão, contou para a irmã o que havia acontecido e que precisava procurar o 

hospital. Mas sua irmã fingiu não entender, não a acompanhou e nunca tocou no 

assunto, como se a violência sexual nunca tivesse ocorrido. Ela não apresentava no 

momento do ato da violência o sentimento de medo, pois estava afetada por 

substâncias psicoativas que a mobilizaram e, mesmo estando acordada e tendo 

visto o que aconteceu, não conseguiu reagir. Esse relato mostra também o 

sentimento de insegurança e abandono, por estar em local público e não ser ouvida 

pela própria irmã, que a deixou ir sozinha para o pronto-socorro de um hospital 

durante a madrugada, em busca de auxílio.  

Já Esmeralda que foi sequestrada na saída de seu trabalho e mantida por 

alguns dias em cativeiro, sofreu violências, como queimaduras por cigarros e 

violência sexual. 

 

Eu fui violentada por um dos caras primeiro numa oportunidade que ficamos 
sozinhos no cativeiro [...] eu fui vítima de um sequestro, me pegaram e me 
colocaram num carro e não foi um sequestro relâmpago, me levaram para 
um cativeiro, eu fiquei me pegaram numa quinta-feira e eu fiquei sexta, 
sábado, domingo, segunda se não me engano, não tenho exatamente as 
datas, assim, por conta da memória [...] eu fui violentada muitas vezes, eu 
fui torturada, porque eles queriam dinheiro [...] até hoje, não sei se foi um 
engano. Depois quando os policiais me resgataram eles trouxeram aqui 
para o HC, aí que eu dei entrada aqui trazida pela polícia. (ESMERALDA). 

 

Após ser resgatada e levada ao HC, Esmeralda passou, e ainda passa, por 

seguimento multiprofissional. Pois, como refere Nisida (2019), os traumas advindos 

de uma violência sexual estão relacionados ao tipo de agressão, se no ato da 

violência portava arma ou não, ao número de episódios da agressão. Para amenizar 

os efeitos desse trauma é necessário ajuda profissional, essa é uma estratégia 

eficaz. Por meio do seguimento profissional é possível combater os pensamentos 

negativos em relação ao trauma e retomar as atividades cotidianas. Atualmente ela 

continua com o seguimento multiprofissional e medicamentoso, está estudando, 

trabalhando, conseguiu retomar parte de suas atividades da vida social.   
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Turmalina estava com uma amiga14 em um parque da cidade de São Paulo, 

onde ela e sua amiga foram estupradas por um homem desconhecido em plena luz 

do dia. Ele fez uso de uma arma de fogo, de forma a deixar ambas totalmente sem 

ação, de forma que não foi possível para elas lutar com ele. 

Baierl (2004) coloca que o medo e a violência são diferentes, pois quando se 

trata do medo, pode-se fugir ou reagir a ele ou até fingir que ele não existe, já no 

caso da violência, não, pois ela é um ato e não um sentimento, o que pode ser 

violento são as reações ao medo que leva à entrega. 

  

Foi no Parque, por volta das 17h. Encontramos um cara, ele tinha por volta 
de uns quarenta anos, com roupa de ciclista e falou que era guarda do 
Parque. De repente ele tirou uma arma do bolso e começou a apontar pra 
gente e pediu pra gente continuar reto. [...] Infelizmente ele começou 
violentar as duas, foi uma cada de vez. No momento que ele estava 
abusando de uma estava com a arma na cabeça de outra. A gente ficou 
totalmente sem ação naquele momento. Depois de ter praticado o abuso, 
ele pediu pra gente vestir nossas roupas e continuar seguindo reto sem 
olhar para trás, caso uma das duas olhasse para trás ele atirava. 
(TURMALINA). 

 

Com referência a esse tipo de comportamento, Drezett (2000) coloca que a 

força física do agressor, somada à intimidação, psicológica é considerada fator 

determinante para neutralizar a vítima. Em todos os casos, verifica-se a presença da 

relação de forçar, expressa pela força física e pelo uso de uma arma, que, em 

associação ao medo provocado, são medidas em termos da capacidade de manter a 

mulher em situação submissa, controlada sempre em nível de sujeição. 

Observa-se que os locais onde ocorreram os estupros, exceto o do cativeiro, 

são espaços públicos, com movimento e presença próxima de pessoas: parque, rua, 

linha de trem, banheiro de bar. Isso reforça os dados já levantados em pesquisa 

recente de doutorado de Nisida (2019), que ao analisar 199 prontuários de vítimas 

de violência sexual atendidas no Navis, no período de janeiro de 2001 a dezembro 

de 2013 verificou que o principal local de ocorrência da violência sexual se deu em 

locais públicos, no trajeto para o trabalho ou para a escola (N=110, ou 55%), sob 

coerção e força, (N=158, ou 79%). Conforme as tabelas abaixo. 

                                                           
14

 A amiga, mulher de 22 anos, fez seguimento no Navis, preferiu não participar da pesquisa.  
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Tabela 1 - Características do episódio da violência sexual 

Local de ocorrência N % 

Domicílio ou entorno 34 17 

Trajeto trabalho/escola          110 55 

Local fechado outro 51 26 

Outro/ ignorado  4 2 

Total 199 100 

(NISIDA, 2019, p. 77) 

 
 
Tabela 2 - Formas associadas de agressão nos episódios de violência sexual 

Agressão associada                  N % 

Coerção 38 19 

Verbal 158 79 

Física 45 23 

Com arma de fogo/branca Sem registro N/A 

(NISIDA, 2019, p. 77). Nota: Em uma mesma agressão sexual, podem ter sido registradas mais de 
uma forma associada de violência. 

 

A amostra demográfica das vítimas de violências sexual que passaram no 

Navis foi “constituída predominantemente de mulheres brancas, com idades acima 

de 18 anos, mediana de nove anos de estudo”. (NISIDA, 2019, p 68). 

O meu ver, o local de ocorrência onde foram praticadas as violências sexuais 

foi à primeira categoria a aparecer nas entrevistas. Dessa forma, foi possível 

perceber o machismo violento, contra a ascensão social feminina. Atualmente, as 

mulheres conquistaram o direito de estudar, trabalhar fora, ter diversão, sem a 

“proteção do homem” e o estupro é uma das maneiras de dizer que o lugar da 

mulher é dentro de casa. Visto que essas sofreram a agressão em parque, ônibus, 

bar, e na rua.  

Esse pensamento machista que determina o lugar e o comportamento da 

mulher na sociedade perpassa o masculino. Está tão enraizado que as próprias 
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mulheres criticam o comportamento de outras mulheres. Em um dos atendimentos 

enquanto assistente social no Navis, uma das mulheres referiu ter ido à DDM lavrar 

o BO e a policial, que era uma mulher, disse para a vítima que se ela não tivesse 

bebido não teria sido violentada, ou seja, parece que o agressor não é o culpado 

pela violência praticada, a culpabilização é sempre destinada à mulher, pois ela 

havia bebido, e o beber é aceitável somente para os homens. Porém o agressor em 

questão desta vítima colocou uma dose de “boa noite Cinderela” na bebida dela, ou 

seja, ele premeditou o crime de estupro, é ele o único quem deveria ser culpado. 

De acordo com Saffioti (2015), a ideia das DDMs, a princípio, era o de propiciar 

à mulher tratamento diferenciado em que todas as trabalhadoras conhecessem a 

área das relações de gênero. A autora disse que não se trata de afirmar que as 

delegadas e as policiais são inaptas; a questão encontra-se na falta de cursos que 

qualifiquem as funcionárias na questão de gênero, qualificação que deve ser 

estendida também para outras áreas, especialmente para a área da saúde, a fim de 

poder oferecer atendimento de boa qualidade para todas as mulheres vítimas de 

violência. Precisam também de entendimento sobre as desigualdades entre homens 

e mulheres na sociedade patriarcal-machista-capitalista. A autora sugere que o 

primeiro atendimento poderia ser realizado por uma assistente social ou psicóloga e 

não por uma policial, em um local reservado, já proporcionando acolhimento devido 

e não no meio de outras ocorrências.  

Após ser vítima de uma agressão sexual, a mulher muitas vezes, ainda é 

julgada pela sociedade como culpada pela agressão sofrida, fato muito 

frequentemente citado pelas mulheres, tanto nos atendimentos do sistema de justiça 

quanto no sistema de saúde, onde o primeiro momento deveria ser acolhedor. Mas, 

até o momento, se atribui à mulher que seu comportamento é responsável pelo 

comportamento masculino. Tem-se o exemplo de um fato recente, de agosto de 

2019, em que uma juíza, absorveu o agressor sexual porque a vítima estava 

bêbeda15. O comportamento machista, inserindo-se na lógica do pacto existente 

                                                           
15

“A Justiça absolveu um homem que havia sido condenado a dez anos de prisão por estupro com a 
alegação de que a vítima estava bêbada quando sofreu a violência”. A mulher apresentou um laudo 
que constatou as lesões causadas pelo suspeito. Apesar disso, para os desembargadores da 5ª 
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ela havia saído para beber "por conta 
própria" com os amigos e que não poderia ser considerada vítima do abuso sexual. A decisão dos 
desembargadores considerou que a mulher foi embora sozinha do bar onde estava com amigos na 
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entre os homens, conforme analisado na primeira parte desse trabalho. A situação 

citada é típica da ideologia patriarcal-dominante, onde a mulher é quem não deve 

ser provocante, sedutora, andar sozinha, não deve beber, e necessita se vestir 

adequadamente, ou seja, o comportamento da mulher é ditado pela sociedade.  

A mulher de acordo com Cisne e Santos (2018) se destina todas as atividades 

de cuidados com a casa e filhos, baseados no instinto maternal, responsabilidades 

somadas ao trabalho na esfera pública. Assim, vai se perpetuando a opressão da 

mulher. Essa forma de pensar inerente à própria sociedade que tem dificuldade de 

reconhecer, nomear e denunciar a violência contra a mulher.  

Cisne (2014) coloca que o movimento do patriarcado está presente até na 

ausência do homem, onde ocorre o julgamento moral por parte das próprias 

mulheres sobre as outras. Essa culpabilização afeta as mulheres no seu direito de 

escolha sobre o que vestir, onde ir, que horas sair etc. Mas, para a autora, as 

mulheres não são culpadas em reproduzir esse sistema, elas são vítimas das 

relações estabelecidas por uma sociedade alienadora.  

O estudo evidenciou que a violência sexual praticada contra as mulheres é, 

direta ou indiretamente, permitida, ou mesmo amparada por um Estado machista 

com cultura patriarcal. Situação que contribui para que os homens possam dispor do 

corpo das mulheres, independente dos desejos delas e ainda saírem impunes das 

diversas formas de agressão que praticam. Nesse contexto, o comportamento 

machista persiste como uma prática que tem suporte institucionalizado, e é tolerado 

pela sociedade que valoriza o masculino sobre o feminino. O que leva a violência a 

estar presente, em diversas formas de expressão, em todos os espaços de 

convivência entre homens e mulheres.  

Assim, identifica-se que nenhuma ação será eficaz enquanto se direcionar a 

mulheres a repressão do seu comportamento. Além disso, o discurso de 

responsabilização das vítimas não se restringe apenas ao debate da sociedade, 

fazendo com que magistrados, ao julgarem casos de violência, analisem não 

                                                                                                                                                                                     
noite da agressão. Levou em conta, inclusive, que “o homem fez uma ligação para ela no dia seguinte 
para ‘esclarecer os fatos”.  https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/02/justica-
absolve-homem-por-estupro-por-vitima-ter-bebido-por-conta-propria.htm. Acesso em 13 de agosto de 
2019. 

https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/02/justica-absolve-homem-por-estupro-por-vitima-ter-bebido-por-conta-propria.htm
https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/08/02/justica-absolve-homem-por-estupro-por-vitima-ter-bebido-por-conta-propria.htm
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somente o fato em si, mas também o comportamento pessoal dos envolvidos, 

reproduzindo preconceitos que reforçam as desigualdades entre os sexos, 

naturalizando ou até mesmo justificando a violência sexual.  

A violência sexual, ou qualquer outra forma de violência praticada contra a 

mulher, seja por meio do exercício da violência física, psicológica, coerção, arma de 

fogo ou arma branca, que causa o sentimento de medo nas mulheres, faz parte da 

naturalização do sistema patriarcal-racista-capitalista para continuar a exploração 

por meio da dominação, que é reproduzido pelo homem e que também é parte do 

sistema de exploração. Mas o machismo não permite tirar as vendas dos olhos para 

perceber que o processo de emancipação humana começa pela libertação da 

mulher. 

 

3.2 O medo e a violência sexual   

 

A análise das entrevistas permite constatar que alguns sentimentos foram 

comuns às vítimas, durante e após o estupro. De fato, vários estudos têm mostrado 

os impactos desse tipo de violência tanto na vida pessoal como no familiar, impactos 

esses que têm como elemento o medo que se instaura nas vítimas, e que conduz a 

diversas sensações a ele relacionadas.  

O medo enquanto ato em si é um sentimento que foi revelado em todas as 

entrevistas. Foi ele que levou todas as mulheres a não resistirem à coação do 

agressor, seguida do estupro, posto que o sujeito tem a força física e, em duas das 

situações de violência, os agressores portavam uma de arma de fogo. Para Drezzet 

(2000), a violência sexual é sempre acompanhada pelo medo; de morrer, de ser 

machucada; de adquirir doenças (como IST ou HIV); de uma gravidez indesejada; e 

outros motivos que levam muitas vítimas a não lutar.  

Todas as entrevistadas desta pesquisa apresentaram sentimento de medo pós-

evento da violência com comportamento e atitudes semelhantes. Todas reportaram 

diversas formas de medo, desde o estado de choque que se sucede à agressão, até 
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o medo posterior de sair de casa. Exemplos de manifestação de medo serão 

abordados adiante; a fala de Ametista, que se segue, ilustra a situação de estado de 

choque.   

 

Daí fez o que tinha que fazer, aí eu falei meu Deus! agora ele vai me matar. 
[...] Quando começava anoitecer eu tinha muito medo, muito medo da noite. 
Eu ficava apavorada. Eu não via a hora de chegar em casa estar protegida, 
mas às vezes também chegava em casa e ficava com medo. Eu estava me 
sentindo mal, fiquei com medo de ter pegado alguma doença. Eu trabalhava  
das 7h. às 19h. Num dia eu saí e o medo me consumiu no ponto de ônibus, 
eu não consegui entrar no ônibus. Eu não conseguia sair do local, eu travei. 
Aí eu fiquei, acho que umas duas horas sentada, eu não conseguia nem 
pegar o telefone para ligar para alguém. (AMETISTA). 

 

 

Após o episódio da violência, Ametista não procurou nenhum tipo de ajuda, não 

foi à delegacia, não fez exames de corpo delito, não foi ao hospital e nem recebeu 

as primeiras medicações. Disse que somente uma semana depois do ocorrido, foi 

quando  conseguiu pedir ajuda profissional, assim chegou ao Navis, onde referiu ter 

sido bem acolhida. 

Em relação ao apoio familiar, ela refere que foi muito importante poder contar 

com a compreensão da irmã e de seu ex-companheiro, mas não falou do assunto 

com outras pessoas. Verifica-se que o medo teve reflexos no cotidiano de Ametista, 

aparecendo de forma interligada com outras dimensões, posto que tudo que a fazia 

lembrar-se da violência sofrida a deixava paralisada, tal como entrar em um ônibus 

na saída do trabalho; estar na rua sozinha; conversar com as pessoas de seu 

próprio trabalho.  

Segundo Baierl (2004) a consequência da violência amplia o medo já presente 

no dia a dia; sendo que o medo é utilizado com instrumento de coerção. Durante o 

ato da violência, diz a autora, surgem sentimentos de medo, insegurança, raiva, 

ódio, e, ao mesmo tempo, de desesperança e fragilidade. A autora refere que o 

medo é um sentimento, ele não provoca a morte, acidentes ou prejuízo às pessoas, 

mas ele altera as suas vidas.  
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Junto com sentimento de medo, apareceu também na entrevistada Ametista o 

que Machado (2010) denomina sentir-se impura, posto que, muitas vezes após 

sofrer um estupro, a mulher se sente impura, suja, e com muita vergonha. “[...] Eu 

entrava no banho, ficava mais de uma hora me esfregando e não foi fácil. 

(AMETISTA)”.  

Além de todas as mudanças advindas da violência, surge o sentimento da 

possibilidade de se livrar do corrido lavando seu próprio corpo.   

 

Eu me sentia suja, por mais que eu tomasse banho, quantos banhos 
fossem. Eu criei até certa compulsão por banho, eu me esfregava e já me 
machucava, a maneira que eu encontrei assim de. ... Eu achava que, não 
sei, que eu era culpada com aquilo que estava acontecendo comigo. Não 
sei se isso é natural da vítima, mas a gente começa achar, o que eu fiz de 
errado. Eu estava de calça, eu estava de camisa, mas, mesmo que eu 
estivesse de roupa curta, eu não queria. Hoje em dia eu penso assim. Eu 
estava procurando uma explicação para aquilo ter acontecido. 
(ESMERALDA).  

 

Esmeralda teve apoio profissional desde o primeiro dia, ela recebeu as 

primeiras medicações em relação às quais teve muitas dificuldades para fazer uso. 

Refere ter sido muito bem acolhida no Navis e pelos policiais que a resgataram do 

cativeiro. Ela realizou exame de corpo delito e compareceu algumas vezes na 

delegacia para fazer reconhecimento dos agressores, referiu que até o momento em 

que foi a delegacia não haviam encontrado os sequestradores/estupradores. 

De outro lado, a falta de apoio familiar foi para ela algo bastante negativo. Ela 

foi para a casa do namorado, onde foi cuidada pela família dele. No entanto, as 

consequências da violência não possibilitou que voltasse a ter algum contato sexual 

com ele, assim o namoro terminou.  

Ainda sobre o sentimento de sentir-se impura, Machado (2010) diz que são as 

mulheres vítimas quem se utiliza do ritual de purificação, esfregando-se e lavando 

seus corpos no desejo de retirar os indícios da impureza, e, ao homem, o 

violentador, parece não se tornar impuro pelo crime cometido, a não ser que seja 

julgado e preso, caso contrário ele segue sua vida como se nada tivesse acontecido. 
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Cisne e Santos (2018) referem que a dominação do homem sobre a mulher 

dentro do sistema patriarcal-capitalista, por meio da violência, é ferramenta para 

manter a dominação. Dessa forma, é impossível acabar com a violência contra a 

mulher sem antes acabar com o sistema patriarcal-capitalista e colonialista. Pois o 

fenômeno da violência estruturada no patriarcado contra a mulher é resultante dessa 

relação na sociedade, que deixa a mulher em medo constante e que pode aumentar 

após sofrer algum tipo de violência.  

 

Eu tinha tanto medo, eu passava medo para a minha família, medo de que 
se isso fosse acontecer novamente. É um medo inexplicável, é um medo 
que só quem passou sabe. É muito ruim, como se a gente tivesse que lutar 
todos os dias para sobreviver, é muito ruim, muito ruim mesmo. 
(TURMALINA). 

 

No caso de Turmalina, ela recebeu todos os atendimentos no tempo 

necessário para as primeiras medicações. Refere ter sido bem acolhida pelos 

policiais, que não mostraram nenhum tipo de julgamento, como ocorre em muitos 

casos de estupro. Eles a levaram para realizar exame de corpo delito e, em seguida, 

ao Hospital das Clínicas, onde ela refere que novamente foi bem acolhida pelos 

profissionais e onde realiza seguimento até os dois atuais.   

Com relação à família, ela teve total apoio, o que a ajudou muito, pois com o 

apoio da família ela está retomando lentamente suas atividades cotidianas, como 

trabalhar e estudar. Poder contar com o apoio familiar e profissional, repercutiu de 

forma positiva na vida dela.     

Nota-se que o estupro produz medo e mantém a dominação, que o machismo 

e o medo é uma constante nas relações entre homens e mulheres pelo predomínio 

de um sobre o outro, isso ocorre desde a instalação do patriarcado. Cisne (2014) 

refere que “o controle sobre as mulheres empreendidas pelo patriarcado se 

desdobra ainda no medo a ele associado. (p. 77)”.   

Baierl (2004) refere que o medo mobiliza as pessoas deixando-as em estado 

de alerta constante: como andar sozinho na rua à noite, ou assustar-se com a 

presença de estranho em qualquer atitude que pareça suspeita. Para a autora o 
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medo gerado pela violência se expressa de forma distinta: ele é produzido de acordo 

com a violência sofrida, “cria novas alterações de sociabilidade, alterando o modo de 

ser e de agir das pessoas. (p. 23)”.  

Em relação a Rubi, o medo não aparece de forma explícita nas falas dela, mas 

sim em forma de maior atenção, precaução. Porém essa precaução a fez perder o 

desejo de diversão, refere ser uma alteração negativa em sua vida que a violência 

sexual causou. “Fico mais atenta [...] desde então eu passei a sair menos, porque eu 

acho que o meu prazer de sair diminuiu em função da violência sexual, morreu uma 

alegria no meio dessa história” (RUBI). O medo a partir da violência sexual alterou 

coisas que lhe eram prazerosas. Qualquer que seja a violência praticada contra a 

mulher, não deixa apenas marcas físicas, a violência vai muito além, causa dores 

psicológicas que interfere nas relações sociais. 

Rubi, já tinha conhecimento do Navis, sabia que o pronto-socorro do HC era o 

mais próximo de onde ela estava então procurou ajuda profissional imediatamente e 

recebeu as primeiras medicações em tempo hábil. Porém, ao sentir protegida de 

adquirir qualquer doença, não se sentiu confortável para fazer exame de corpo delito 

e tampouco para lavrar um Boletim de Ocorrência (B.O.), pois isso faria com quem o 

estupro se tornasse conhecido em seu relacionamento.  

Na questão familiar, ela foi ignorada pela irmã que, apesar de ter tido 

conhecimento do ocorrido logo após o fato, não a acompanhou ao pronto-socorro; 

com relação ao companheiro, com quem está há mais de 20 anos, preferiu não falar 

nada por acreditar que ao saber do fato se sentiria abalado. Mas o caso de Rubi 

mostra que ter conhecimento do atendimento realizado a vítimas de violência sexual 

lhe possibilitou fazer uso da profilaxia no tempo necessário e isso contribui 

significativamente para lidar com a violência sofrida. Mesmo que isso tenha deixado 

sequelas ela conseguiu realizar o seguimento necessário.  

Schraiber et al. (2009) colocam que negar-se a falar com outras pessoas sobre 

ter sofrido algum tipo de violência é algo muito constante na vida das mulheres. Pois 

elas se sentem envergonhadas, humilhadas e até culpadas. Para estas mulheres, o 

drama da violência não foi compreendido pelas pessoas próximas, e, no caso de 

Rubi, pela própria irmã e pelo companheiro.  
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Nesse sentido, nota-se que o medo que já é algo circunstancial na vida das 

mulheres, aumenta e pode se tornar permanente após a violência sexual. Saffioti 

(2015) refere que qualquer que seja a violência contra a mulher, estará sempre 

baseada nas ameaças e agressões de sujeição das mulheres aos homens. Sendo 

este o principal instrumento de dominação das mulheres no sistema capitalista 

patriarcal.  

O pior gerador de medo quando se refere ao estupro é que ele não termina 

quando o agressor larga a vítima. Pois o medo continua quando essa precisa 

procurar ajuda e teme não ser acreditada, e, pior ainda, quando escuta insinuações 

de que a culpa é dela, com perguntas sobre qual roupa estava usando, qual horário 

saiu de casa, se bebeu, dentre outras formas de culpabilização. Nessa situação 

poder contar com apoio familiar e de amigos pode repercutir de forma positiva, 

especialmente onde as políticas públicas falham.  

Decorrido o primeiro impacto da violência sexual, momento no qual são 

tomadas as medidas profiláticas e jurídicas, surgem outras alterações 

comportamentais, que vêm junto com o medo. Essas outras alterações podem 

interferir diretamente nos relacionamentos afetivo-sexuais, pois as mulheres ao 

serem vítimas de estupros, sentem-se culpadas, sujas e com medo do sexo oposto. 

Ao sofrer um estupro, todas as mulheres entrevistadas apresentaram dificuldade 

para voltar a se relacionar no curto prazo, mas em longo prazo todas referiram já ter 

condições de voltar a se relacionar. 

 

3.2.1 Repercussão da violência no relacionamento afetivo-sexual 

 

A categoria dificuldade em retomar o relacionamento afetivo-sexual refere-se, 

as mudanças na vida sexual e afetiva após o evento do estupro. Para Drezzet 

(2013) a violência sexual produz impacto em diversos sentidos dos relacionamentos, 

especialmente o amoroso. Em relação na perspectiva biopsicossocial, o autor diz 

que a maioria das mulheres perde a frequência e a satisfação sexual; a insegurança 

e ou medo de sexo pode dificultar a vida sexual. Isso pode não ocorrer se for um 
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relacionamento estável com um parceiro sexualmente ativo antes da violência 

sexual. E ainda de acordo com Drezett (2000) pode ocorrer variados transtornos da 

sexualidade, além da repercussão psicológica, pode haver impactos físicos, como 

vaginismo, dispareunia, diminuição da lubrificação vaginal e perda do orgasmo, que 

podem evoluir para a completa aversão ao sexo, afetando negativamente um 

relacionamento sexual para sempre.   

No caso de Rubi, por ser um relacionamento estável, ela diz não ter afetado o 

desejo sexual. Ela refere que está junto com o companheiro “há mais de 20 anos, 

não temos uma vida sexual intensa, então, talvez se fosse mais, seria mais 

complicado, mas não afetou nosso relacionamento dessa forma. (RUBI)”.  

Na entrevista de Esmeralda, ela apresenta evidentemente uma dificuldade em 

seu relacionamento afetivo após o estupro. 

 

Eu estava na casa do meu namorado, só que eu não deixava de forma 
alguma ele se aproximar de mim. A figura masculina se tornou  assim, não 
sei, um bicho, um monstro pra mim. Eu tinha muito medo. Eu não queria 
que ele me abrasasse, ele não podia nem chegar perto de mim [...]. Ele 
nunca mais encostou em mim. [...] a gente não sabe, se acabaria por outro 
motivo, mas acho que a gente viveria um pouco mais juntos, teria mais 
experiência juntos, isso foi uma das coisas que na época interrompeu. 
(ESMERALDA). 

 

  

Esmeralda desenvolveu Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT)16 que, 

de acordo com Drezzet (2013), pode ser forte mediador para a disfunção sexual e é 

forte fator para a não continuidade de um relacionamento com o sexo oposto. Esse 

relacionamento a remete o medo de sofrer outra violência. No caso de Esmeralda 

logo após a violência sexual ela refere que se apaixonou por outra pessoa do 

mesmo sexo. 

 

                                                           
16

 O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é um transtorno de ansiedade que se desenvolve 
após evento ou situação de natureza excepcionalmente catastrófica ou ameaçadora (o evento 
traumatizante). Disponível em: http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-
basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9206-estresse-pos-traumatico/file. Acesso em 25/10/2019. 

http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9206-estresse-pos-traumatico/file
http://www.saude.sc.gov.br/index.php/documentos/atencao-basica/saude-mental/protocolos-da-raps/9206-estresse-pos-traumatico/file
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[...] Eu conheci uma menina, um ano depois, essa menina que eu conheci 
através de amigos, é lésbica, eu vi que ela me tratava com muito carinho. 
Eu desenvolvi um amor por ela, foi muito bonito, não sei se é por causa de 
estar fragilizada em relação aos homens, pelo medo, se foi por conta do 
abuso sexual, me despertou interesse. Ela foi uma companheira e tanto 
para mim. A gente passou a namorar ficamos juntas. Ela foi quem me 
acompanhou aqui e lá no Instituto de Psiquiatria [...] nós ficamos quatro 
anos juntas. Eu acabei indo morar com ela, com a família dela. [...] Não 
estou mais namorando, mas eu perdi esse medo me relacionar com 
homens. Esse foi um medo que perdi, a terapia tem me ajudado muito. Mas, 
o meu alerta é muito diferente de uma pessoa que não passou por isso, não 
tenho dúvidas, eu consigo sim, mas em estado de alerta mesmo. Eu tenho 
que confiar muito na pessoa, é muito mais difícil para a pessoa, a pessoa 
precisa do dobro de esforço para me conquistar. Eu sinto atração por 
homens e mulheres. Não sei, se isso surgiu a partir desse trauma. 
(ESMERALDA).  

 

Ela referiu não saber se a paixão por outra pessoa do mesmo sexo tem a ver 

com a violência sexual sofrida.  

 

Eu tinha medo de me relacionar, mesmo só para namorar sem ter relação 
sexual. Eu tinha medo, porque teve uma vez que eu fiquei só uma semana 
namorando, ele começou a morder meus lábios, eu falei porque essa 
violência toda? Por que você faz isso? Eu não gosto dessa coisa não! Parei 
até de frequentar o lugar que ele frequentava. Depois aceitei o convite para 
tomar um lanche com outra pessoa, só que,  quando eu entrei no carro ele 
foi  em direção para entrar no motel, aí na hora eu disse não. Aí ele 
perguntou,  por que? E disse que queria entrar comigo. Aí eu falei assim,  
mas eu não quero, não posso, não posso entrar aí. Ele perguntou, mas por 
quê? Mas por quê? Aí eu falei para parar e encostar o carro. (SAFIRA). 

 

 

O que aconteceu com Safira é algo muito frequente com as mulheres que 

sofrem violência sexual. Durante alguns atendimentos enquanto assistente social no 

Navis, muitas mulheres já relataram que a dificuldade de voltar a se relacionar com o 

sexo aposto se baseia nas lembranças, posto que, quando estão na presença de 

homens, se deparam com a lembrança do estupro. Essas lembranças a deixam 

desconfortáveis, inseguras com no momento de voltar a se relacionar.  

 

Demorou bastante para eu conseguir me relacionar de novo. Com um ano, 
um ano meio, eu conheci uma pessoa. Aí depois eu falei para essa pessoa 
o que tinha acontecido, ele  foi muito bom, porque daí ele me ajudou. 
Conversava e quando ele vinha fazer carinho e se eu me esquivasse, ele 



100 

 

 

tirava a mão. Ele foi esperando o meu momento. Aí, quase dois anos que a 
gente estava junto, daí tive alguma coisa com ele. [...] Eu não confiava mais 
em homem nenhum, se algum chegava para conversar comigo eu não 
queria nem ouvir. Eu saía de perto, eu deixava falando sozinho, não dava 
atenção. Quando eu entrava em ônibus ficava apavorada, eu  sentava 
sempre do lado do cobrador, e qualquer pessoa até mulher que sentava do 
meu lado eu ficava meio trêmula. (AMETISTA). 

 

Observa-se não só com Ametista, mas com todas as entrevistadas que quando 

se refere ao âmbito sexual e ou amoroso, elas apresentaram dificuldade de 

estabelecer relacionamentos duradouros, com exceção de Rubi que está em um 

relacionamento  anterior a violência e não contou ao companheiro sobre a violência 

sofrida. Essa dificuldade de voltar a se relacionar pode estar ligado à dificuldade de 

confiar nas pessoas, inclusive do mesmo sexo, como verificado em Esmeralda, após 

se apaixonar e viver com outra mulher, também não conseguiu voltar a ter um 

relacionamento duradouro. Verifica-se que a dificuldade em lidar com o trauma e 

retomar à vida amorosa e sexual acorreu com as mulheres que sofreram um único 

episódio de violência sexual perpetrado por estranhos. Nota-se que quanto mais 

violento é o ato da agressão maior é a dificuldade nas esferas dos relacionamentos.  

 

Eu já tive namorado, mas no momento do ocorrido não estava namorando. 
E agora eu não pretendo, não tão cedo. Infelizmente eu tenho um trauma de 
homens, não sei se isso vai passar, não sei se é com o tempo. 
(TURMALINA). 

 

A entrevista com Turmalina foi exatamente seis meses após ela ter passado 

pela violência sexual. Assim verifica-se que ela ainda não sente segura em retomar 

um relacionamento, enquanto que as demais entrevistadas disseram já conseguir 

voltar a se relacionar. Na narrativa de Turmalina constata-se o que disse Drezzet 

(2013) sobre o ato sexual poder fazer com que a vítima reviva a experiência 

traumática da violência sexual, dificultando relacionamentos amorosos e o desejo 

sexual. Ademais, as dificuldades nos relacionamentos são quase sempre 

acompanhadas de conflitos na esfera sexual.  

Verifica-se que a violência sexual repercutiu negativamente na qualidade de 

vida sexual e amorosa das mulheres, inclusive operando na saúde mental e física, 
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com impactos na vida social. A dificuldade na relação sexual e a falta de desejo 

apareceram nas narrativas logo após a violência sexual. Tal dificuldade parece ter 

sido alterada no longo prazo, no entanto, verifica-se que a queda no desejo por um 

relacionamento. 

A violência sexual enquanto resultado do poder e dominação patriarcal e 

mesmo do atual sistema capitalista de exploração tem mostrado a necessidade de 

criar estratégias de atendimento que possam dar respostas às vítimas, a fim de que 

essas consigam continuar suas vidas e criar histórias de maneira positiva. A 

violência sexual é uma expressão do abuso e poder, uma violação dos direitos 

humanos e sexuais das mulheres, onde a vítima perde o direito sobre o seu próprio 

corpo. Nota-se que a invasão do corpo de uma mulher pode repercutir e transformar 

toda a vida subsequente da mulher, de forma negativa. 

 

3.2.2 Estigma da violência sexual sofrida por mulheres 

 

O estigma da violência sexual é imposto pela sociedade ou e até, pela própria 

família. A pessoa estigmazida é definida como alguém com características negativas 

em relação a outras, isso ocorre com base em julgamentos pessoais e morais. Para 

Monteiro e Vilella (2013) o estigma refere-se a um processo socialmente construído 

a partir de valores morais e individuais que afeta pessoas e grupos, pode ser 

definido como uma característica negativa que torna as pessoas diferentes. O termo 

estigma referido no sentindo de condição social das  mulheres vítimas de violência 

sexual leva a situação ao descrédito perante os profissionais e ao meio a qual ela 

pertence. Trata-se, portanto, da marca social, um descrédito social que resulta no 

julgamento mais ou menos consensuais das pessoas. 

O estigma da sociedade com as mulheres vítimas de violência sexual é aqui 

analisado no sentindo de verificar se elas acreditam serem julgadas, ou se de fato 

são vistas negativamente, pelo que lhes ocorreu. O silêncio forçado, a omissão 

proposital e a desinformação são instrumentos patriarcais que fortalecem ao longo 

dos anos a violência sexual contra elas. Nota-se que, conforme consta na lei Maria 
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da Penha, que não se aplica nas mulheres estudadas neste trabalho, a violência 

sexual não é apenas aquela que diz respeito ao ato sexual em si, mas, também, 

abrange outras formas que se enquadram como violência sexual. (BRASIL, 2006). 

Numa pesquisa realizada pela Agência Brasil17 (2016) verificou-se que 33% da 

população brasileira consideram a vítima de estupro culpada pela violência sofrida e 

42% dos homens referem que a mulher que se “dá ao respeito” não é estuprada. A 

representante do escritório ONU mulheres, no Brasil, Nadine Gasman (2013-2019), 

referiu que essas opiniões refletem a estagnação da sociedade brasileira na relação 

homem e mulher. Dessa forma, revelando uma sociedade machista, sexista e 

racista. 

A categoria mostrou que a violência sexual provoca um forte impacto na 

autoestima da mulher, afetando até a forma dela se relacionar com as outras 

pessoas e consigo mesma. Isto significa que uma mulher, após ser violentada 

sexualmente, não tem apenas a necessidade de fugir das lembranças do estupro, 

mas, também de vivenciar uma preocupação de que isso venha a ocorrer 

novamente, o que faz com que ela viva em estado permanente de alerta. Uma vítima 

de estupro sofre um ataque total à sua integridade física, mental e social, assim 

como à sua privacidade e dignidade.  

 

Quando retornei ao trabalho, eu fui vítima de assédio moral por conta da 
visão que as pessoas tinham da violência sexual. Eu fui tratada de uma 
forma totalmente diferente, eu fui desprezada, me colocaram numa salinha 
executando uma função que não era minha função, me mudaram de cargo. 
Nessa ocasião, eu passei a ser, vale pontuar a diferença de tratamento das 
pessoas no trabalho, eu sofri porque vazou meu B.O. [...] Todos ficaram 
sabendo que fui estuprada. A atitude dessas pessoas foi incrível, não sei 
explicar. O meu atual chefe, aproveitou de eu estar fragilizada e fez 
investida amorosa. (ESMERALDA).  

 

Esmeralda após passar por violência sexual, física, psicológica e até tortura, no 

cativeiro, foi tratada, como se a violência sofrida fosse responsabilidade dela. A 

                                                           
17

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/onu-mulheres-brasil-diz-que-pesquisa-sobre-
estupro-reflete-estagnacao-da. Acesso em 03 de junho de 2019. 
 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/onu-mulheres-brasil-diz-que-pesquisa-sobre-estupro-reflete-estagnacao-da
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-09/onu-mulheres-brasil-diz-que-pesquisa-sobre-estupro-reflete-estagnacao-da


103 

 

 

mentalidade medíocre, machista do patriarcado levou o chefe a fazer investidas; a 

reiteração da situação de violência sexual, no caso, foi um assédio sexual. 

O estigma marca a mulher, coloca que ela é a própria responsável pela 

violência sexual sofrida, por ser considerada provocante e sedutora, em muitas 

situações leva a mulher a não procurar por auxílio e proteção, garantidos na 

legislação. Fato que se deve em muitas situações à insegurança de ser 

desmoralizada publicamente.  

Nesse sentindo, Machado (2010) refere que a mulher que sofre violência 

sexual, normalmente e até com orientação da própria família e amigos, tendem a 

esconder por temer o julgamento da sociedade. A autora coloca que o “estupro é 

definido pelo senso comum, como um ato desumano, inumano, inconcebível e 

indivisível” (p. 76). Porém, ele imprime a marca da vergonha apenas na mulher que 

foi a vítima.  

 

Desci correndo para ninguém me ver, chorando. Eu fiquei preocupada, com 
medo do dono do bar ver. Ele era meio fofoqueiro, mas nunca falou nada, 
graças a Deus! Ninguém ficou sabendo disso. Não podia falar para 
ninguém. Eu guardei para mim. (SAFIRA). 

 

Verifica-se que a principal preocupação de Safira no primeiro momento após a 

agressão sexual, foi o medo de que as pessoas ficassem sabendo que ela foi 

estuprada, o medo de ser manchada no seu corpo e na sociedade, medo de outras 

pessoas saberem e de julgá-la como culpada. Safira foi vítima de violência sexual 

ocorrida em 1992. Na ocasião, não havia nenhum tipo de atendimento às vítimas de 

violência sexual. Ela procurou atendimento profissional quando suspeitou que 

pudesse estar com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (HIV). O HIV foi uma 

sequela que lhe causou severas repercussões, em todos os âmbitos, no trabalho, no 

relacionamento familiar, amoroso, e, sobretudo, em sua saúde física e mental. Ela 

ainda realiza seguimento profissional para o HIV, infecção que apresentou a ela 

tantas consequências que a mesma já não mais o associa à violência sexual sofrida.  

Para Viera (2011), a noção de violência sexual enquanto violação aos direitos 

individuais é recente. Ao analisar a história do estupro verifica-se que ele está ligado 
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à concepção de corpo e moralidade, ao ponto de a vítima se sentir culpada, veja-se 

o que ela diz: “Fiquei com vergonha de falar no hospital com alguma pessoa, aí 

quando foi um ano depois que eu descobri a doença, eu descobri que todos já 

estavam sabendo, estavam rindo de mim”. (SAFIRA).  

A visão da sociedade sobre os crimes sexuais ainda se encontra intimamente 

vinculada à imagem que se faz da vítima, de seu comportamento e sua moralidade 

ao ponto de inibi-la de procurar atendimento. Por isso, quando a vítima de violência 

sexual consegue procurar ajuda profissional, torna-se necessária uma abordagem 

multiprofissional relacionada à complexidade da situação, de forma a se reconhecer, 

de acordo com Boulos (2017), a necessidade do acolhimento. E tal acolhimento é 

ainda mais necessário especialmente no primeiro momento, por se tratar de um 

momento estratégico já que este é acompanhado por sentimentos intensos de 

medo, dor, vergonha, humilhação.  

Mesmo tendo conhecimento sobre feminismo, violência sexual, sobre a 

opressão vivida pelas mulheres, Rubi ao se tornar vítima diz o seguinte: 

 

Tem uma coisa de culpa, tem uma coisa de que eu facilitei. Eu dei mole, dei 
a entender, eu me expus, tem todo um processo pelo qual a gente passa 
por mais que a gente seja consciente, seja feminista, consciente dessa 
coisa, no emocional tudo isso passa. [...] Mas dessa vez eu não contei para 
o meu companheiro, porque da primeira vez manejar a reação dele, eu acho 
que, para além de ter que manejar o meu sofrimento, manejar a reação dele 
foi um sofrimento a mais para mim. Mesmo ele sendo uma pessoa super 
fofa, super doce, super compreensiva. Foi ele que me socorreu, que me 
levou, que acompanhou da primeira vez, e tudo mais, ainda assim achei 
mais fácil ficar só eu e os profissionais que me apararam. (RUBI). 

 

Verifica-se na fala da entrevistada que o estigma da violência sexual a leva ao 

isolamento. Como refere Machado (2010), o seu sofrimento não é apenas de ordem 

física, mas também moral. A posição da mulher parece ser insignificante para 

homem agressor, ele não reconhece o sofrimento que causa nem durante e nem 

posterior à agressão, como se de fato a culpa fosse da vítima.  

 

É porque você saiu, você merece sofrer uma violência, é uma coisa louca 
assim. Muita gente reage dessa forma, e não percebe, é até uma lógica, 
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não tão diferente com essa história da violência urbana em geral no Brasil. 
Você não pode andar com celular na mão na rua, não pode andar com 
dinheiro, não pode andar com muito documento, se acontece alguma coisa 
com você é porque você não tomou todas essas precauções possíveis. A 
culpa é sua. Você foi idiota, você facilitou, você foi passar em tal lugar tal 
hora, não pode, tem essa lógica, a culpa é da vítima. (RUBI). 

 

A vítima carrega uma concepção estereotipada de si, a estigmatização que 

leva à vergonha de dividir o que aconteceu, e, muitas vezes, a deixa com vontade de 

se isolar e se tornar invisível. Esse sentimento levou Ametista, que trabalhava num 

hospital onde se realizava atendimento à vítima de violência sexual, a não procurar 

atendimento a tempo para receber a profilaxia18. Ela diz o seguinte: “Eu fiquei com 

vergonha, com medo de falar o que tinha acontecido comigo, só conseguir sair de 

casa uma semana depois”. (AMETISTA).  

 

Quando eu cheguei no Navis, na verdade, eu liguei para uma médica, ela 
disse, vem pra cá urgente. Eu estava me sentindo mal. Fiquei com medo de 
ter pego alguma doença. Aí eu falei para ela o que havia acontecido, ela 
perguntou por que não falei nada, eu falei que fiquei com muita vergonha de 
pedir ajuda, me sentindo culpada. Aí fiz alguns exames e ela me 
encaminhou para o Navis. (AMETISTA). 

 

Ametista também não procurou atendimento logo em seguida por vergonha 

pela possibilidade de ser discriminada, sendo este fato recorrente para a mulher 

vítima de violência sexual. De modo geral, parece ser essa uma realidade 

recorrente, principalmente nos serviços especializados de atendimento à mulher em 

situação de violência sexual, onde muitas vezes os próprios profissionais 

estigmatizam a violência sexual aplicando julgamentos baseados em valores 

pessoais que ferem os direitos humanos.  

Eu acho que quando a gente fala a respeito num ambiente de solidariedade 
de tentar entender, especialmente com outras mulheres, é mais fácil, com 
outras mulheres, que você sabe que estão entendendo do assunto. Que 
sabe o quão doloroso pode ser, o quão difícil. Isso faz toda a diferença, do 
que de repente falar com outra mulher, tipo minha irmã, que entrou num 
ouvido e saiu no outro ou não entendeu ou fingiu que não entendeu, ou às 
vezes falar com alguém que irá te criticar e dizer o que você estava fazendo 
numa balada de madrugada. (RUBI). 

                                                           
18

 Medicações preventivas para gravidez, ISTs e HIV. 
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Rubi reconhece a importância da ajuda profissional, contou apenas com essa 

ajuda, ela, vítima de violência, poupou o companheiro de sofrer, e com a falta de 

atenção da irmã. No caso da Turmalina, que estava na terceira série do Ensino 

Médio, ela refere que só falou do assunto com as pessoas mais próximas. Os 

colegas de trabalho e da escola acharam que ela não estava indo por motivo de 

viagem. Mas demonstrou na entrevista o quanto é importante ser acolhida, seja 

pelas pessoas mais próximas, quanto pelas colegas de trabalho e da escola:  

 

[...] os professores e a diretora ficaram sabendo, me deram super apoio. Foi 
através desse apoio que hoje estou aqui para contar à história. Mas eu 
posso dizer que fui muito bem recebida, muito cuidada, cuidada é a palavra 
certa para falar. Fui recebida muito bem, me deram super apoio. Inclusive a 
diretora foi na minha casa para conversar comigo e ver como eu estava, 
apoio eu tive. [...] No trabalho, só minha gestora ficou sabendo. Eu tive que 
entrar em contato com ela para contar o que havia acontecido, qual o 
motivo de estar tanto tempo afastada e se havia possibilidade de eu voltar. 
Meu primeiro emprego, onde eu poderia ter me dedicado o máximo para ser 
efetivada e não pude. Eu estava ali começando a aprender a fazer meu 
trabalho, aprender a lidar com as pessoas, aprender conhecer coisas novas, 
infelizmente isso atrapalhou muito. (TURMALINA). 

 

 

Para ela foi importante, mas, mesmo assim, ela só falou do ocorrido para 

algumas pessoas, somente para as que eram necessárias, até tendo apoio de 

muitas pessoas, como da família, ela se sentiu inibida de revelar a violência sofrida.   

 

Minha família, eu posso dizer que, fui muito apoiada por eles. Todos vieram 
na minha casa, vieram ver se eu estava melhor, como eu estava. Recebi 
muito apoio, principalmente minha irmã mais velha que estava do meu lado 
desde início, e até agora continua. Eu posso dizer que ela está sendo uma 
pessoa que eu posso confiar de olhos fechados. Ela me incentivou ir lá no 
dia seguinte do fato, ela que meu deu coragem de ir atrás dele. 
(TURMALINA). 

 

 

A possibilidade de contar com apoio familiar, no dia seguinte, Turmalina 

retornou ao local onde foi violentada sexualmente para procurar o agressor, e o 
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encontrou, no mesmo lugar e com a mesma arma. Mesmo tendo sido ameaçada 

com uma arma de fogo durante a agressão sexual, ela foi encorajada pela irmã a 

procurar o agressor para denunciá-lo como refere abaixo:   

 

 

No dia seguinte, minha irmã mais velha conversou comigo e me deu 
coragem para voltar lá e procurar por ele, pois no dia do abuso ele falava 
que era segurança do Parque. Por isso, minha irmã logo raciocinou, se ele é 
segurança do Parque, provavelmente ele estaria lá todos os dias. Naquele 
momento eu só pensava na justiça, que a justiça tinha que ser feita e que 
outras vidas não poderiam passar pelo o que eu passei.  Então eu fui lá com 
minha irmã e meu cunhado. [...] após horas de procura, próximo ao mesmo 
local, [...]  passou um homem de bicicleta, e nisso meu coração disparou. 
Eu senti algo diferente, é como se eu tivesse total certeza de que era ele. 
Eu tinha uma certeza no meu coração, porém eu tinha medo também de 
estar apontando para a pessoa errada. [...] Acionamos a polícia e eles 
começaram a observá-lo. Ele estava totalmente diferente, com roupa 
diferente, com aparência diferente, tirou a barba. Mesmo assim meu 
coração dizia é ele. Eu não conseguia ficar perto dele. Eu olhava para ele e 
sentia algo muito ruim, uma sensação horrível. Eu disse para minha irmã 
que só teria total certeza se eu ouvisse a voz dele. Os policiais e os 
seguranças do Parque disseram que não poderiam chegar e abordar ele. 
Pois todo ser humano tem direito a se defender, não poderia abordar uma 
pessoa sem ter provas. Só quando ele começou a andar pela mesma trilha 
diversas vezes e andar rápido e agir de forma como se estivesse devendo 
algo, como se estivesse feito algo errado, que os policiais o abordaram e 
encontraram a arma que ele me ameaçou na hora do abuso [...] Ele 
confessou o abuso. (TURMALINA).  

 

 

A prisão do agressor no dia seguinte pode ter evitado novas vítimas. Ele se 

encontrava na mesma região onde a estuprou e com a mesma arma de fogo. A 

direção do parque afirmou que ele não era segurança do local. Machado (2010) 

coloca que os estupradores retornam às suas atividades cotidianas, sendo que o 

estupro, para eles, nem é percebido e invariavelmente se consegue alguma 

desculpa para o crime, como estar sobre o efeito de álcool ou drogas, ou ser um 

doente mental se o cara fosse “normal” não teria praticado a violência sexual. A 

autora coloca ainda que todos os estupradores de mulheres desconhecidas alegam 

que estavam sobre o efeito de droga, álcool ou “tentação do diabo” num momento 

de fraqueza. 
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Outra situação que possui estigma da sociedade é a gravidez causada por 

estrupo. Para Drezzet (2012), a violência sexual submete a mulher a uma prática 

sexual degradante e humilhante. E, quando ocorre a gravidez pelo estupro, as 

repercussões podem aparecer em diversas esferas: como na vida, familiar, social e 

emocional. Essa gestação pode ser entendida para a mulher como segunda 

violência.  

Cabe destacar que nenhuma das mulheres entrevistadas teve uma gravidez 

indesejada, decorrente da agressão sexual. Importante ressaltar que se trata de um 

dos múltiplos agravos da violência sexual possível para a vítima.  

As entrevistadas apresentaram diversas repercussões após a agressão sexual, 

onde existe maior possibilidade de desencadear o desejo de isolamento social, um 

dos sintomas muito presentes no primeiro momento, e, com base nas entrevistas 

percebe-se que é também em longo prazo. 

 

3.2.3 O desejo de isolamento social enquanto repercussão da violência sexual 

 

A categoria desejo de isolamento social é aqui estudada no sentido de um 

sentimento apresentado pelas entrevistadas que perceberam mudanças logo após a 

violência, como falta de vontade de interagir e ou vontade de ficar sozinha. “À 

medida que os dias foram se passando e eu me tornei um bicho, um bichinho, eu 

não queria mais falar com ninguém, eu não tinha coragem de sair do quarto”. 

(ESMERALDA).  

 O desejo de se isolar, de se afastar das atividades que anteriormente lhe eram 

prazerosas foi bastante comum entre as respondentes que relataram tal desejo logo 

após o evento traumático. Isso é considerado uma estratégia utilizada pela vítima 

para fugir de situações e de conversas relacionadas ao trauma, como apresenta por 

Safira: “Logo depois a gente tenta esconder, a gente fica com muita vergonha 

também [...] foi em 1992, ai eu guardei pra mim” (SAFIRA). Além de não falar com 

ninguém sobre o ocorrido, por se sentir culpada, ela referiu que perdeu uma de suas 
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alegrias: “Eu mudei meu jeito porque eu gostava de beber de ir à festas, mais por 

conta dos remédios que tinha que ficar tomando. Não podia ficar misturando com a 

bebida”. (SAFIRA).   

Já Rubi coloca que desde a violência sexual ela não tem a mesma 

tranquilidade, apesar de fazer terapia há anos, até mesmo antes de ser vítima de 

violência sexual, pelo histórico de vida, já ter tido todo o suporte necessário nas 

duas ocasiões  em que foi vítima de violência sexual, ela diz que: “eu acho que tem 

uma coisa que mudou, o meu comportamento, eu acho que depois desse dia, 

quando eu saio à noite ficou bem mais atenta” (RUBI). Ela ainda acrescenta:  

 

Eu me dei conta agora, do quão menos eu passei a sair depois disso, 
porque eu gostava muito de sair para dançar. Eu gosto muito de música. Eu 
já “discotequei” mais ou menos de forma amadora em algumas casas 
noturnas, algumas vezes. Conheço muita gente que é DJ, que é músico e 
tal, então pra mim isso é parte importante da minha vida, mas eu percebi 
que a minha vivência desses ambientes deu uma estragada. (RUBI). 

 

Ao se isolarem socialmente, as mulheres parecem sentir-se mais seguras e 

protegidas contra a violência sofrida, não precisando falar no assunto. 

 

Diversas vezes eu ficava trancada no quarto chorando. Era como se eu 
tivesse perdido a vontade de viver e como se eu não conseguisse mais 
olhar aquela de antes, aquela sonhadora.  É como se eu tivesse perdido a 
vontade de fazer tudo.  Meu sonho sempre foi ser médica. Eu estava 
pensando fazer o ENEM para conseguir uma boa pontuação, para ingressar 
na faculdade. O ENEM seria uma semana depois do que aconteceu comigo. 
Eu também não consegui fazer e fiquei me cobrando muito, pensei, perdi a 
oportunidade, vi meus amigos entraram na faculdade e foi me angustiando, 
pois minha vontade era estar lá também. (TURMALINA). 

 

 

Verifica-se que Turmalina apresentou desejo de isolamento social, ao ponto de 

nem conseguir fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A 

violência sexual repercutiu na escolha da profissão e no trabalho. Essa característica 

de isolamento, de não querer falar com ninguém logo após a agressão, foi uma 
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repercussão apresentada em todas as narrativas. Ao se isolarem, mostraram como o 

ocorrido foi penoso para elas, por isso a vontade de não falar sobre o assunto.  

 “Eu era outra pessoa, não tenho dúvidas de que isso foi um divisor de águas 

na minha vida. Em relação ao que aconteceu depois que eu fui socorrida” 

(ESMERALDA). Ela coloca ainda que após a violência sexual sua autoestima foi 

abalada com desejo de se tornar invisível para a sociedade como forma de evitar 

novas violências: 

 

Eu engordava cada vez mais, ai fui me escondendo atrás da gordura, 
porque eu pensava assim: não, se eu tiver gorda ninguém vai olhar para 
mim.  Eu não vou mais chamar a atenção. Eu não era mais aquela moça 
que chamava atenção. De verdade, eu nunca tive problema com minha 
autoestima. Eu me achava uma pessoa muito bonita, enfim, eu gostava do 
que via quando eu olhava no espelho. Isso foi se tornado uma bola de neve, 
ninguém vai mais me olhar e eu estou protegida, ai o peso foi aumentado 
junto de tudo isso. (ESMERALDA). 

 

A violência repercutiu em diversos sentidos. Além do desejo de se isolar 

socialmente, ela apresentou também distúrbio na alimentação, como forma de se 

tornar menos atraente, pois a sociedade culpabiliza as mulheres. Por esse motivo, 

ela passou a desejar um corpo diferente do que tinha na ocasião em que foi 

estuprada, pois acreditava que isso a deixaria protegida, evitando, dessa forma, 

sofrer outra violência sexual.  

Ela desenvolveu TEPT com refere: “desenvolvi TEPT com uma depressão 

severa, porque eu tomei diversos tipos de medicamento, a gente fez muitas 

tentativas, mas nada respondia na ocasião”. (ESMERALDA). Quando se trata do 

trauma emocional, o impacto da agressão ao longo do tempo parece que vai se 

tornando cumulativo. Para algumas mulheres, a culpa, o medo, se tornam tão 

intoleráveis podem levá-las ao suicídio. 

 

Eu achava que tinha culpa, foi num momento desses que eu achava que 
tinha que morrer. Aí aconteceram várias tentativas de suicídio. A minha 
namorada me salvou muitas vezes, na maioria delas foram tentativas com 
remédios, medicamentosa, eu pegava aquela quantidade X e tomava, e 
acabava internada e fazia lavagem. Eu já sabia até o que tinham feito 



111 

 

 

comigo, carvão ativado. Eu pensava, puxa vida, outra vez não deu certo, eu 
ficava cada vez mais depressiva por não ter dado certo. Por que não me 
mataram?! Seria mais fácil, eu não estaria aqui sofrendo. Umas das 
tentavas mais cruéis, eu tentei me enforcar. Minha tia se suicidou, ela se 
enforcou, isso aconteceu assim, na semana que ela fez eu queria fazer 
também. (ESMERALDA). 

Esmeralda foi a única das entrevistadas que tentou o suicídio. Drezett (2003) 

coloca que essas ideias suicidas são presentes a curto prazo após a violência 

sexual. Elas estão associadas ao surgimento de ansiedades sob a forma de medo, 

vergonha e culpa, normalmente ocorre associada à tristeza, sentimento de 

humilhação e de solidão. Apresenta-se ainda o medo de morrer, de contrair alguma 

doença, sobretudo o HIV e até mesmo de engravidar. Depois surge o medo de ficar 

sozinha, de sair de casa ou de mesmo de reencontrar o estuprador, esses abalos 

emocionais levam a desenvolver outros problemas de saúde, pois as mulheres se 

tornam mais vulneráveis a diversos problemas de saúde. 

 

Eu desenvolvi alopecia
19

. Caíram tufos de cabelos em lugares visíveis, um 

lugar era do tamanho de uma laranja. O ginecologista do Navis me 

encaminhou para a dermatologia, eu faço tratamento lá até hoje. Alopecia 

desenvolveu e eu não tive resposta com pomadas, com nada tópico. 

Homeopatia também não resolveu. Eu passei a fazer aplicação com 

corticoide, foi à única resposta, ai cresceu, mas atrás da nuca eu tenho 

falhas imensas que vão e voltam. Até hoje faço aplicação aqui na 

dermatologia. (ESMERALDA).  

 

A alopecia é um problema dermatológico, algo muito frequente em abalos 

emocionais. Drezett (2003) coloca que dentre as consequências psicológicas, que 

são mais difíceis de mensurar do que as consequências físicas comprometem a 

maioria das mulheres, os danos são intensos e devastadores, muitas vezes 

irreparáveis. O autor coloca que a violência sexual exerce importante impacto na 

saúde da mulher e suas consequências têm ceifado anos de vida saudáveis das 

mulheres que perdem grande parte de suas capacidades. O autor refere que esses 

impactos chegam a serem mais devastadores do que as guerras contemporâneas 

ou acidentes de carro. 
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 Alopecia é uma condição caracterizada pela perda de cabelo ou de pelos em outras partes do 
corpo (cílios, sobrancelhas, barba) em formatos arredondados ou ovais. Fonte: 
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/alopecia-areata-2/. Acesso em 14 de agosto de 
2019. 
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3.2.4 Estratégias de enfrentamento após a violência sexual  

 

As estratégias de enfrentamento podem ser consideradas a maneira que cada 

mulher avalia o evento e consegue lidar com ele. São atitudes relacionadas os seus 

próprios mecanismos, e ou procura de ajuda. As narrativas até o momento 

revelaram repercussões de curto prazo, como a diminuição da autoestima, 

desorganização dos projetos de vida, dificuldades de relacionamentos, 

principalmente os amorosos e que após o trauma da violência sexual, essas 

mulheres procuraram estratégias para lidar com essas questões.  

Todas as entrevistadas apresentaram estratégias para lidar com as 

repercussões da violência sexual. Dentre as estratégias, emergiu relatos em que 

elas procuraram um sentindo para a superação do evento traumático, na busca de 

tirar o foco dos pensamentos constantes relativos ao estupro. Apesar de uma delas 

ter desenvolvido Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), em todos os casos 

foram observadas tentativas de procurar soluções.  

Cada mulher reage ao seu tempo e a seu tempo e modo à repercussão da 

violência sexual sofrida, e é possível verificar que elas têm modo próprio para 

conviver com o trauma. 

 

Eu comecei a querer esquecer e foi ai que eu consegui. Mas acho que não 
deve ser fácil para ninguém, porque ao mesmo tempo em que eu queria 
viver eu queria morrer. Aí eu lembrava da minha filha, eu lutei tanto para ter 
ela. Eu engravidei três vezes e perdi. Eu tive aborto espontâneo e ai pensei, 
eu preciso da minha filha. Aí falei: eu não posso ficar desse jeito, quando eu 
saia para levar o lixo para fora e voltava correndo, pensei: isso não pode 
continuar. Aí comecei a sair e levar minha filha comigo, foi indo, foi indo, e 
aí comecei a sair, ia dançar, ia almoçar na casa de amigos e da família. 
Graças a Deus! Foi indo, foi indo, passou. Hoje eu não tenho mais problema 
com o que aconteceu. (AMETISTA). 

 

Verifica-se que o empenho de Ametista para lidar com a violência sofrida 

ocorreu com base no amor pela filha. Foi da relação dela com a filha que ela retirou 

forças para retomar sua rotina. A estratégia de recuperação de cada pessoa está  

vinculada às características psicológicas, aos seus valores culturais, crenças, e à 
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rede de apoio que possui. Essas são as ferramentas próprias para enfrentar o 

trauma da violência.  

 

Eu acho que essa coisa de, talvez tenha tido um mecanismo ai, meio que, 
de botar logo pra gavetinha e trancar a chave, e tocar a vida para frente 
para não ficar sofrendo. [...] Quando você fica tomando a medicação, todos 
os dias você tem que lembrar do ocorrido. Quando termina, dá um grande 
alívio, não só porque terminou a medicação. Você tem a sensação de que 
os meus riscos estão muito menores e tudo mais, mas porque você não 
precisa reviver aquilo todo o dia. Você fala, volta à sua vida normal, eu 
ainda sou eu, minha vida ainda é minha vida, não roubaram minha vida de 
mim. [...] A violência, ela viola a sua capacidade de se proteger e se cuidar, 
eu acho que quando você retoma à sua vida e você começa a sentir que 
está conseguindo cuidar das coisas é como tivesse restaurando um pouco 
dessa coisa que foi violada. [...] Agora tem uma coisa específica dessa 
situação que fez querer dar conta das minhas feridas sozinhas. Uma vez 
que eu falei não, os problemas físicos de saúde estão todos bem cuidados, 
todos bem endereçados, estão fazendo os testes, agora cuido eu. Não sei 
se outras pessoas têm experiências parecidas com essa, mas pode ser que 
exista. Falar no assunto dói é uma posição de fragilidade, de uma pessoa 
que foi vitimizada e não conseguiu se defender sozinha. (RUBI). 

 

 

Percebe-se que  Rubi procurou um mecanismo de esquecimento, que foi o de 

não dividir a situação com outras pessoas conhecidas, familiar ou de seu 

relacionamento pessoal, mas, sim, apenas com profissionais. Ela adotou tal 

comportamento por já ter acompanhamento profissional por outros motivos, por já 

ter passado por uma violência sexual anterior, e por já ter realizado seguimento em 

outros grupos de terapia. 

Já a Esmeralda refere que era uma mulher alegre com muitos amigos, se 

achava uma mulher bonita, após a violência sexual sofrida passou por muitas 

repercussões como já referidas acima. Ela disse que se sentia suja, que 

apresentava muitas crises de pânico, se batia, se machucava como se quisesse se 

punir pela a violência sofrida. “Foram muito transtornos mesmo, hoje em dia eu olho 

e penso, que triste porque eu mesmo me machucava”. (ESMERALDA). Ela visualiza 

a necessidade da ajuda profissional e até momento realiza seguimento psicológico e 

psiquiátrico e somente agora, seis anos após o ocorrido, está retomando sua vida 

nos estudos e no trabalho. 
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Eu consigo lembrar, era uma dor que não tinha cura, doía à alma de um 
jeito que não tem explicação. Eu não via mais prazer em viver. Chegou um 
momento que o médico falou que seria conveniente eu realizar a 
eletroconvulsoterapia (ECT)

20
. Eu falei que não ia fazer, ai ele conversou 

com a família da minha namorada, ai elas conversaram comigo e eu fui de 
livre e espontânea vontade. [...] Só é possível estar aqui falando essas 
coisas sem nenhuma lagrima por conta do ECT. Eu sofri muito, eu não vou 
falar que está sendo fácil falar, não é porque eu sinto um peso, uma coisa 
muito estranha, muito difícil. Essa é a minha história. [...] Eu fiquei internada 
no Instituto de Psiquiatria durante três meses porque eu estava num estágio 
de depressão terrível, profunda e lá eles ficaram dosando os medicamentos 
e tudo mais, porque eu tomava um medicamento que ajudava um pouco, 
ele era anticovulsivamente, ele era estabilizante de humor. Eu tive que 
diminuir essa dosagem para fazer o eletroconvusolterapia porque você leva 
um choque por algum tempo, até convulsionar, mais ou menos isso, é a 
última alternativa que a pessoa tem. [...] Eu então fiz todo o 
acompanhamento. É lógico que tem uma serie de exames que se faz antes 
de se submeter a esse tratamento. É dentista, exame do coração, 
geralmente as pessoas que fazem tratamento no IPQ, elas fazem e vão 
para a casa no mesmo dia, mas, eu fiquei internada no Ambulatório de 
Ansiedade e Depressão por conta do apoio. Eu não tenho família aqui, 
estava pesado para  a família da minha namorada, eu estava atrapalhando. 
Eu via um desgaste, isso desgastou nosso relacionamento. [...] Eu fiquei 
internada três meses. Na alta em 2016, iniciei terapia, ela é minha terapeuta 
até hoje. [...] Agora assim, para a gente pontuar em relação à violência em 
si, foi um fator que desencadeou muitas coisas. Da emergência me 
encaminharam para o Navis e fui atendida pela equipe. A violência sexual 
não foi apagada, mas eu aprendi a lidar melhor com ela. Consegui inclusive 
a falar de um jeito diferente. [...] Eu comecei a estudar de novo, eu faço um 
estágio, passei por momentos difíceis também, foi como algum passo para 
trás. Hoje eu faço um curso técnico, eu tenho uma faculdade de 
administração trancada, agora faço RH. Hoje eu tenho alguns  objetivos, eu 
não teria se não tivesse passado por isso, eu sou outra pessoa, 
obviamente.  Uma delas eu acho importante falar, porque eu me dispus a vir 
aqui, eu quero ajudar as pessoas, assim como fui ajudada muitas vezes, 
independente do que fizeram comigo, eu perdoei essas pessoas. Tanto é 
que desisti de ficar indo na delegacia, de ver  retrato falado. Me ligavam da 
delegacia, pra ver uma quadrilha que prenderam não cabe a mim, era um 
sofrimento a mais, ver aquelas coisas pesadas na delegacia, onde fui 
algumas vezes. Eu tomei a decisão de ajudar as vítimas de abuso sexual, 
eu trabalho isso na terapia. Eu quero mostrar para as mulheres que são 
vítimas de abuso que sim elas podem, é importante frisar que o apoio 
profissional é importante e obviamente senão, eu não estaria aqui. Não 
tenho dúvidas que o tratamento contribui, minha votação é sim para todas 

as alternativas, eu sou muito grata ao HC. (ESMERALDA). 

 

Durante o atendimento no Navis, ela foi encaminha para seguimento 

psiquiátrico, pois ela apresentava pensamentos recorrentes à violência sofrida, 

pesadelos e não conseguia sair sozinha; teve rebaixamento da libido, e evitava 

contato íntimo com o namorado, que acabou rompendo com ela. Esmeralda 

apresentou um quadro depressivo, e, em alguns momentos, tomava muitos banhos 
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por se sentir suja e depois foi se descuidando da aparência, ficou até cinco dias sem 

tomar banho e manifestou distúrbio com a alimentação, adquiriu 30 quilos e eram 

frequentes as ideias suicidas. Em razão desses impactos, Esmeralda submeteu-se a 

um severo tratamento psiquiátrico para trabalhar o esquecimento do trauma com o 

ECT.  

Para Drezett (2013) uma sobrevivente desse tipo de trauma, tenta construir 

novos limites entre si mesma e o mundo. Ela teve ganho de peso, desleixo pessoal, 

como uma procura de não ser atraente sexualmente, desenvolveu problemas 

dermatológicos, tudo como forma de se proteger de uma nova violência sexual.  

Para Zuwick (2012) a repercussão após sofrer uma violência sexual é tamanha 

que ela nunca pode ser considerada como um fato isolado, sendo um fato que deixa 

gravíssimas implicações sociais para sempre. Isso mostra a importância de um 

seguimento profissional multidisciplinar adequado para as mulheres vítimas de 

violência sexual.  

 

Contínuo o tratamento no Navis, isso tem me ajudado bastante. Eu aprendi 
a lidar com meus sofrimentos, aprendi a lidar cada dia com essa angústia, 
está sendo muito importante para mim. Médicos, psicólogas, assistentes 
sociais, tem me ajudado bastante. Estou conseguindo a desenvolver 
melhor, estou conseguindo aos pouquinhos, a retornar a ser aquela de 
antes, não se irei conseguir. [...] Eu quero dizer, se tem alguém passando 
por essa situação, que essa pessoa tenha muita força. Eu aconselho que as 
pessoas a procurarem ajuda psicológica, isso tem me ajudado muito. 
(TURMALINA). 

 

 

Turmalina coloca que o serviço para seguimento, com apoio profissional à 

vítima de estupro, contribui para lidar com a situação e com possíveis traumas. 

Verifica-se que ao se sentir acolhida, protegida, isso lhe causa sensação de conforto 

e esperança em relação ao processo de recuperação. Um bom atendimento, com 

profissionais qualificados em qualquer serviço foi mostrado ser um fator importante 

para enfretamento da violência sexual.  

O trauma da violência pode causar danos irreversíveis conforma aponta Zuwick 

(2012) uma mulher estuprada sente-se violada constantemente, é um sentimento 
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misturado com a vergonha do que aconteceu, confusão, medo e raiva. A duração 

dessa situação pode variar, não é possível saber quantos anos. O estupro deixa 

marcas históricas, podem levar a mulher sentir a perda de sua integridade, sendo 

que, na verdade, a falta de integridade deveria ser do homem, aquele que agrediu e 

silenciou a mulher como parte da sustentação de dominação e  que pode deixar 

marcas para a vida toda. 

Os mecanismos próprios de enfretamento criados pelas vítimas após a 

violência sexual associado ao seguimento em uma unidade apropriada a vítimas de 

violência sexual possibilitam a redução dos agravos físicos, psíquicos e sociais 

advindos desta violência.  

 

4. Considerações finais  

 

A elaboração desta dissertação possibilitou maior aproximação com as 

repercussões da violência sexual e a dominação-exploração no sistema patriarcal-

capitalista, nos diferentes âmbitos de vida das mulheres. Neste sentindo, buscou-se 

decifrar os depoimentos à luz da teoria abordada neste trabalho, tendo-se como 

referência o conhecimento empírico da pesquisadora na sua prática de atendimento 

às vítimas de violência sexual. Com esse intuito, foi desenvolvido no primeiro 

capítulo um diálogo entre bibliografias existentes sobre a violência contra a mulher 

com origem no patriarcado. Inicialmente, foram discutidos conceitos do patriarcado, 

da opressão, dominação-exploração da mulher, como a apropriação de seus corpos 

e vidas. 

Parte-se da constatação de que a influência do sistema patriarcal na sociedade 

está na raiz dos elementos machistas nela presentes, e aumenta a desigualdade 

nela existente, em um cenário no qual a mulher não possui as mesmas condições de 

liberdade conferidas aos homens. O que deveria ser uma situação de direito, 

inerente de todo o ser humano, torna-se uma condição de desigualdade, resultado 

de uma cultura historicamente construída e socialmente reproduzida, inserida na 

lógica de reprodução do capital. 
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Dessa forma, verifica-se que a opressão e a violência vividas pelas mulheres 

têm origem no patriarcado, referenciadas na propriedade privada; ou seja, as 

mulheres sempre foram oprimidas dentro das próprias casas. Situação que 

prosseguiu quando a mulher começou a ter uma vida pública. Nesse momento, ela 

passou a acumular tarefas, sendo que a dominação seguiu acompanhada pela 

exploração. Entende-se que a articulação entre a dimensão de sexo com uma visão 

mais aprofundada do fenômeno da violência permite-nos entender como esta é 

marcada a partir do poder e de negação de direitos. 

O estudo então passou ao debate sobre as formas de violência contra a 

mulher. A intenção foi de enumerar e discutir as principais formas de violência 

praticadas contra elas, as características singulares dessas violências, 

exemplificando as formas de violência cometidas, e suas repercussões físicas, 

psicológicas e sociais.  

As francófonas Kergoat (2009), Delphy (2009) e Hirata (2009), contribuíram 

com o debate nos conceitos patriarcado e divisão sexual do trabalho. De acordo com 

as autoras, foi a partir das reflexões da divisão sexual do trabalho que as mulheres 

passaram a se dar conta da opressão e da violência sofrida em decorrência da 

supremacia masculina. As autoras asseguram que as representações entre homens 

e mulheres não se encontram na biologia, mas sim na construção social. 

Todavia, a discriminação, a desigualdade, a dupla ou tripla jornada de trabalho, 

a exploração e a opressão que as mulheres sofrem em função das relações sociais 

são temas da luta constante do movimento feminista. A opressão, a dominação-

exploração em relação à mulher é um fenômeno considerado normal em decorrência 

da posição que lhe foi atribuída, desde os primórdios do patriarcado. Porém, sua 

presença no mercado de trabalho representou a entrada em uma posição social que 

era exclusivamente destinada aos homens, e implicou o exercício de atividades no 

mundo público, fora de suas residências. Mesmo conseguindo sair do mundo 

privado, a mulher ainda não conseguiu reconhecimento nos benefícios, salários e 

condições de trabalho auferido pelos homens. 

É preciso considerar que a luta contra a opressão é inseparável da luta contra 

a exploração capitalista; o capitalismo se utiliza da opressão, do machismo, e do 
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racismo para se sustentar – dentre outras estratégias de dominação. Nesse 

sentindo, o enfraquecimento das classes permite a continuidade da 

superexploração, sendo que a mulher faz parte dessa manobra do sistema 

capitalista. Tem-se, pois, necessária à organização de toda classe trabalhadora uma 

reorganização enquanto classe social, uma mudança no olhar da produção e 

reprodução destinada às mulheres, a eliminação da exploração e opressão 

implantada pelo sistema capitalista, e assim a libertação de toda classe 

trabalhadora.  

São vários os fatores que levam à violência contra a mulher, sendo que nesta 

pesquisa argumenta-se que todas estão ligadas ao patriarcado-capitalista à 

dominação-exploração. Contudo, de acordo com Acquaviva (2015), as 

consequências de violência de gênero apresentam uma maior dimensão no âmbito 

doméstico. Ainda de acordo com autora, a mulher não é pacífica nessa sujeição, 

posto que já são décadas de lutas para enfretamento deste tipo de violência. Essas 

lutas levaram a OMS (2002), a considerar a violência sexual contra a mulher 

enquanto um grave problema de saúde pública e uma violação dos direitos 

humanos, independente de onde ocorra e se o agressor é conhecido ou 

desconhecido.  

Assim no segundo capítulo verifica-se que a organização do feminismo 

brasileiro deu visibilidade à violência contra a mulher, adquirindo dessa forma várias 

conquistas para as mulheres vítimas de violência. Foi a partir dele que surge a 

abordagem do patriarcado, onde se colocam em pauta a discussão do sistema 

patriarcal capitalista, o racismo, a submissão da mulher e a exploração no trabalho, 

discussões consideradas fundamentais para o feminismo, especialmente o 

acadêmico. A partir de então a violência contra a mulher passou a ser pauta da 

sociedade e de atores da política, e, também, da academia. 

Para Severi (2018), uma grande conquista feminista foi a Lei Maria da Penha, 

considerada um marco inovador destinado à mulher que sofre violência. Porém, 

nota-se que que neste instrumento legal não foi contemplada a questão racial ao 

tratar-se da violência contra a mulher, posto que a branquitude parece ter sido 

parâmetro utilizado para a sua construção.  



119 

 

 

Nota-se que, apesar do movimento feminista ser responsável por várias 

mudanças e avanços, não foram contempladas todas as mulheres. Davis (2016), 

Carneiro (2003, 2011) e Collins (2015) colocam que a especificidade da opressão e 

violência baseada na “raça”, é considerada uma arma de dominação masculina, do 

homem branco que estendeu para a mulher branca.  

Outra questão importante refere-se às lutas das mulheres, enquanto a mulher 

branca lutava para ter o direito de trabalhar fora de casa, enquanto denunciava que 

exercia trabalho doméstico não remunerado, a mulher negra já havia sido 

escravizada, e trabalhava sem receber nada em troca.  

As lacunas do movimento feminista em relação à realidade da mulher negra 

obrigaram a organização das próprias mulheres negras, pois suas necessidades são 

muito peculiares, sendo então preciso considerar o racismo brasileiro e não apenas 

a questão de gênero. Davis (2016), Collins (2015, 2017), Carneiro (2003) e 

Crenshaw (1989) colocam a necessidade de identificar e compreender as 

experiências das mulheres negras, possibilitando assim, desencadear outros olhares 

em relação à luta desse grupo, em particular, por possuir demandas específicas, que 

vêm desde o sistema escravocrata. Nesse enfoque, surgiu outra questão importante 

em relação ao estupro da mulher negra.  

De acordo com Davis (2016) existe a ideologia de que ela é promíscua e 

imoral, o que autora denuncia como manifestação de racismo. No período da 

escravidão, a mulher negra era considerada propriedade, e a violência aos seus 

corpos eram legitimadas.  

Interessante pontuar que nenhuma das entrevistadas fez referência a 

entidades do movimento feminista como alternativa de suporte após ter sido 

violentada. A lógica é que essas mulheres tiveram atendimento em hospital público, 

no caso o Navis, e fizeram seguimento multiprofissional com atendimento também 

público. Nesse sentido, o movimento feminista pode ser compreendido como 

atuando de forma complementar ao serviço público. Ele busca influenciar as 

disputas políticas, e atuar nos espaços de promoção de conscientização e 

educação, buscando que a mulher seja reconhecida como sujeito direito, e faz isso 

em paralelo ao atendimento na saúde e assistência social.  



120 

 

 

As experiências das mulheres entrevistadas demonstram que o processo de 

enfrentamento da violência sexual necessita de um seguimento profissional 

multidisciplinar, que, invariavelmente necessita se estender por anos. Após ser 

vítima de uma agressão sexual, a mulher precisa retornar à sua vida cotidiana que 

se apresenta em atividades rotineiras como trabalhar, estudar, cuidar da casa dos 

filhos – o que a pesquisa demonstrou não ser um processo linear, ou que se 

desenrole sem grandes dificuldades para a superação do trauma. Enfim, é muito 

difícil para a mulher retomar os relacionamentos que mantinha em sua vida familiar, 

social e profissional, com forte impacto na sua vida sexual. Tal situação parece ser 

mais delicada, e difícil de ser superada dependendo da classe social. 

A violência sexual atinge as mulheres de todas as classes sociais, etnias, religião 

e culturas. Porém, existe um debate amplo na literatura que ratifica que este tipo de 

violência atinge a todas as mulheres sem distinção de cor, classe, grau de 

escolaridade como as análises realizadas por Davis (2016), Collins (2015), (2017), 

Carneiro (2011) e Saffioti (2013), (2015), onde as autoras apresentam que as 

mulheres negras e pobres são as que mais sofrem violência e exploração.   

O que mostra que a questão do acesso é um ponto importante para a mulher 

vítima de violência sexual, posto que é por meio dele que se obtém orientações 

referentes aos seguimentos e aos aspectos jurídicos. Mas esse acesso aos serviços 

continua sendo difícil e problemático para as mulheres, sendo preciso considerar 

que, além dos serviços, é necessária a divulgação para alcançar as mulheres de 

diferentes localidades, incluindo as áreas de periferia. Caso as mulheres não tenham 

conhecimento de seus direitos, também não terão acesso ao atendimento posterior 

à violência sexual. 

O Navis, serviço no qual foi realizada a pesquisa, existe desde 2001, está 

localizado no maior município do Estado de São Paulo, em um hospital de grande 

porte que atende diversas especialidades21· Mesmo assim, sua existência não é de 

conhecimento amplo entre as mulheres. O que demonstra ser necessário considerar 

a possibilidade de formação de redes de atendimento à violência sexual. Em relação 

ao aparato de segurança pública, as DDMs infelizmente, ainda possuem várias 
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deficiências, tal como não funcionar de forma ininterrupta, não qualificar 

continuamente os profissionais para atendimento, e deixar de fora o atendimento a 

mulheres vítimas de violência sexual perpetrada por estranhos.  

Dessa forma, no terceiro capítulo foi possível observar que a discussão sobre a 

violência contra a mulher está presente e consolidada na academia. Esta pesquisa 

não encontrou evidência da mesma nas entrevistas realizadas, posto que nenhuma 

das mulheres respondentes manifestou o entendimento de que a violência contra 

elas é um exercício do machismo, presente no poder e na dominação patriarcal, e 

que o ato da violência não se refere (apenas) ao desejo sexual, assim como que a 

intenção de exercício do poder e de dominação poderiam ser maiores do que o 

interesse sexual em si. Trata-se de uma questão pertinente para aprofundamento da 

compreensão sobre a violência sexual em si, tanto quanto é para a compreensão da 

repercussão desta na vida das mulheres, posto que, sem reconhecer a vínculo com 

o patriarcado, as mulheres permanecem submissas e vulneráveis.  

Observa-se que o atendimento adequado às mulheres que sofrem violência 

sexual é complexo e multifacetado, pois requer não somente tratar os danos físicos 

causados pela violência sexual, mas que também se avaliem as particularidades da 

repercussão emocional e social de cada mulher. Como já referido acima, as 

mulheres que sofrem violência sexual, nem sempre têm conhecimento da existência 

de serviços de referência e enfrentam dificuldades para receber o atendimento de 

emergência, além da dificuldade no momento da denúncia nas delegacias. O 

atendimento no momento adequado que são 72 horas após a exposição sexual 

indesejada e o seguimento adequado por equipe multiprofissional é uma estratégia 

de contribuição fundamental para o retorno à vida cotidiana.  

As categorias analisadas foram as que predominaram nas narrativas das 

entrevistas. O medo apareceu como uma constante, acompanhado da sensação de 

angústia e de insegurança. O fato de todas as mulheres terem sofrido violência 

sexual em lugares que não imaginavam poder acontecer, confirmou o machismo 

presente, que exerce seu poder de dominação, presente em todos os momentos e 

localidades. O sentimento de medo fez com que elas mudassem seus cotidianos, 

perdessem de certa forma o desejo de fazer aquilo que lhes era prazeroso, de 
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conhecer lugares novos ou mesmo de se locomover com tranquilidade em uma 

condução coletiva.  

Seguido do medo surge a dificuldade no relacionamento afetivo-sexual, todas 

apresentaram logo após o episodio da agressão sexual mudanças em suas vidas 

amorosas. Ao ponto de até a data da entrevista, salvo a Rubi que já estava no 

relacionamento há mais de 20 anos, para quem não contou sobre a violência sofrida, 

nenhuma conseguiu manter um relacionamento afetivo. O que confirma que, após 

sofrer um estupro, a mulher tem como repercussão as dificuldades de voltar a se 

relacionar sexualmente.  

A presença da vergonha pelo estigma da sociedade, também mostrou que 

ainda é uma constante para as mulheres violentadas, ao ponto de não falar do 

ocorrido para o próprio companheiro, não procurar atendimento a tempo necessário 

e não falar do assunto com pessoas que lhe sejam próximas. O estigma de que a 

mulher é a culpada é fato presente. A sociedade ainda acredita que é ela que deve 

mudar seu comportamento, tal como não beber, não sair de casa à noite, não usar 

roupa curta, transparente ou decotada.  

O desejo de isolamento social, foi categoria presente após o estupro.  Algumas 

narrativas manifestaram esse intuito, especialmente pelo fato de a mulher sentir-se 

culpada. Essa situação pode diminuir a qualidade de vida das mulheres, pela 

redução de seu convívio social, especialmente em lugares abertos, sendo este um 

fator que representa um obstáculo para a vítima recuperar sua vida cotidiana. Outro 

fator que dificulta a recuperação é a falta de reconhecimento da sociedade e dos 

profissionais que a violência sexual é culpa do homem que a pratica, do machismo 

que continua oprimindo e desvalorizando as mulheres, e não das mulheres, posto 

que elas são as vítimas.  

As estratégias de enfrentamento foram verificadas em todas as narrativas. Elas 

ocorrem por meio de mecanismo próprio, da capacidade das vítimas de retornar à 

vida cotidiana, uma luta própria da mulher para sair da situação de trauma e medo. 

Todas as mulheres entrevistadas nesta pesquisa revelaram que existe a 

possibilidade de recuperação quando recebido atendimento adequado, fato que 

encontra respaldo na literatura aqui discutida. Isso implica na necessidade de tornar 
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os serviços conhecidos da população em geral, especialmente das mulheres, para 

que elas sejam socorridas e acompanhadas. 

A partir dos pressupostos teóricos analisados, foi possível verificar que a 

violência contra a mulher tem origem no patriarcado. Existem muitos elementos que 

trazem dificuldades para a recuperação, levando ao “engessamento” da situação de 

vida de muitas mulheres, ou seja, à adoção por elas de medidas de precaução que 

representam, de alguma forma, restrições à liberdade de viver. Dentre eles pode-se 

citar a falta de políticas públicas eficazes a elas direcionadas, de credibilidade nas 

esferas da Justiça, a ocorrência de subnotificações dos casos, a falta de ambiente 

adequado nas Delegacias de Polícia e nos Institutos Médicos Legais, a falta de 

profissionais qualificados na área da Saúde, entre outros fatores. Faltam, ainda, 

campanhas no sentido de informar medidas que devem ser tomadas, principalmente 

para onde a mulher pode se dirigir em caso de violência sexual, com o objetivo de 

divulgar a necessidade do atendimento imediato. 

De acordo com Villela e Lago (2007), é necessário enfrentar a problemática da 

violência sexual nos âmbitos públicos de segurança, do direito e da saúde, pois esse 

tipo de violência provoca uma gama variada de consequências nas suas vítimas. A 

falta de preparo desses órgãos e principalmente dos profissionais prejudica o 

processo de recuperação, pois a mulher deixa de procurar atendimento e de 

denunciar o ocorrido.  

Verificou-se nas entrevistas que a partir do momento em que foram vítimas de 

violência sexual, a vida dessas mulheres teve diversas alterações, tais como dificuldades 

para retornar ao trabalho, para estudar e para se relacionar. Por isso constata-se a 

importância de a sociedade alterar seu olhar em relação à mulher vítima de violência 

sexual. Esse tipo de violência ofende a mulher, e faz com que ela se torne por um 

período, muitas vezes longo, uma pessoa com medo e com inseguranças diversas, 

sentindo-se manchada e humilhada.   

A violência sexual é algo tão severo que no volume I do Relatório da Comissão 

Nacional da Verdade22 foi apontado que o estupro é muitas vezes utilizado como 

                                                           
22

 Fonte: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/. Acesso em 15 de agosto de 2019.  
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prática de tortura. O relatório fala que “a honra” daqueles considerados inimigos pelo 

aparato repressivo também foi combatido no corpo de “suas mulheres”, posto que 

eram constantes as ameaças de estupro de suas filhas e mulheres, e dos familiares 

das vítimas de tortura, como uma forma de causar danos psicológicos. Acredita-se 

que os prejuízos de tal atrocidade foram nefastos. 

Os resultados das entrevistas confirmaram a hipótese desta pesquisa, de que a 

violência sexual apresenta diversas repercussões na vida das mulheres, como 

medo, dificuldades nos relacionamentos afetivo-sexuais, problemas relacionados ao 

trabalho, estudos, além de enfrentar o olhar da sociedade que trata a vítima como se 

ela fosse a culpada. A violência sexual pode repercutir na vida da mulher de 

diversas maneiras, ocorre independentemente de haver algum tipo de 

relacionamento com o agressor.  

Portanto, ao longo da pesquisa pode-se refletir sobre as relações de poder que 

ainda marcam e permeiam a sociedade; poder esse que, falsamente, justifica a 

violência sexual e a negligencia; justifica o tirar sem pedir; retira a dignidade, o 

respeito e a liberdade. Tira o que quer e deixa o medo. Medo que subordina e 

controla as mulheres. Os atos de violência cometidos contra a mulher necessitam 

ser tratados como uma questão social significante, e não como casos pontuais onde 

vítima e perpetrador têm a mesma parcela de culpa. 

De acordo com D’Oliveira e Schraiber (1999), existe a necessidade e 

importância de fortalecer todos os serviços de atendimento a mulher vítima de 

violência, sobretudo o de segurança pública e saúde, sendo necessário, também, 

realizar campanhas para combater a violência sexual, o machismo e acabar com a 

impunidade.   

A impunidade e o descaso referentes às investigações dos crimes sexuais 

relacionados às mulheres ainda é comum. Como referenciado por Turmalina, ela 

procurou e encontrou o agressor no dia seguinte. Se ela não agisse, o criminoso 

provavelmente faria novas vítimas. Vários órgãos de atendimento têm buscado 

efetivar os direitos garantidos as mulheres, mas o julgamento e a responsabilização 

devida desses agressores são muito raros. O atendimento adequado, com 
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profissionais qualificados poderá encorajar outras mulheres a procurar atendimento 

e responsabilização do agressor.  

As entrevistas não mostraram fragilidade dos aspectos de políticas públicas, 

especialmente na área Saúde. Mas é certo que campanhas educativas e políticas 

preventivas com especialização e qualificação dos profissionais e do sistema irão 

contribuir nas ações de prevenção.  

As medidas no campo da saúde não previnem o crime sexual, apenas buscam 

remediar os graves efeitos causados por ela. A violência contra a mulher é mais 

ampla, precisa de políticas pública eficientes. É necessário expandir informações, 

ampliar acesso e ajuda profissional para a recuperação do trauma vivido, como foi 

apresentado nas narrativas. E, principalmente, necessita de uma transformação que 

só acontecerá com o fim da ideologia patriarcal machista, reproduzida pelo homem 

e, também, pela mulher. A punição sozinha não altera a realidade da violência 

contra a mulher. A mulher se torna objeto na mão do homem em qualquer lugar em 

qualquer horário, independente do desejo dela.  

Diante do atual cenário político do Brasil, marcado pela ofensiva direta contra 

os direitos sociais da população, especialmente aos direitos das mulheres. Esse 

trabalho se posiciona junto às linhas daquelas/e que se permitem vislumbrar outra 

sociedade, livre de todas as formas de exploração e opressão contra a mulher, se 

contrapondo ao machismo e ao racismo que oprime, que violenta e até mata as 

mulheres todos os dias.  

Espera-se que o presente estudo, que não se esgota em si mesmo, possa 

contribuir com a ampliação e o aprofundamento das reflexões acerca das 

repercussões que a violência sexual causa na vida das mulheres. Assim como 

propiciar o reconhecimento desse tipo de violência como um importante agravo à 

saúde e à violação dos direitos humanos, e que possibilite também o entendimento 

de que a agressão sexual nunca é culpa da mulher: ela é vítima de uma sociedade 

machista-capitalista-racista que atravessa os séculos e continua a definir a maneira 

de viver, pensar e agir da mulher colocando-a como um ser inferior ao homem.  
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