
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL E A VULNERABILIDADE 
ÀS IST-AIDS EM MULHERES DETENTAS 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO  
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

SEXUAL VIOLENCE AND VULNERABILITY TO 
STI-AIDS IN FEMALE PRISONERS 

VIOLENCIA SEXUAL Y LA VULNERABILIDAD 
A IST-AIDS EN MUJERES DETENTAS 

Annecy Tojeiro Giordani 

Ribeirão Preto 

2003 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustrações: 
 

Desenhos feitos por mulheres detentas  
tematizando a sexualidade, a família, a prisão, as drogas,  

o uso da camisinha e a contaminação pelo HIV-aids e IST. 
 



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

 
 
 

 
 

 

VIOLÊNCIA SEXUAL E A VULNERABILIDADE  
ÀS IST-AIDS EM MULHERES DETENTAS 

 
 

SEXUAL VIOLENCE AND VULNERABILITY TO 
STI-AIDS IN FEMALE PRISONERS  

 
VIOLENCIA SEXUAL Y LA VULNERABILIDAD A 

IST-AIDS EN MUJERES DETENTAS 
 

 

Annecy Tojeiro Giordani 
 

Tese de Doutoramento apresentada à Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 
São Paulo pelo Departamento de Enfermagem 
Psiquiátrica e Ciências Humanas, vinculada a linha 
de pesquisa: Educação em Saúde e Formação de 
Recursos Humanos. 
 
 
Profª Drª Sônia Maria Villela Bueno 
Orientadora 

 

 

 

Ribeirão Preto 

2003 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Giordani, Annecy Tojeiro 

     Violência sexual e a vulnerabilidade às IST-aids em  mulheres 
detentas / Annecy Tojeiro Giordani. - Ribeirão Preto, 2003. 
551 p. : il. ; 30cm 

 
    Tese (Doutorado), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-
Universidade de São Paulo – Área de concentração: Enfermagem 
Psiquiátrica e Ciências Humanas. 

Orientador: Profª Drª Sônia Maria Villela Bueno. 
 
1. Violência sexual – IST/aids  2. Mulher - prisão. I. Título. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Certa vez, em visita a uma prisão... 
 

uma interna perguntou meu nome. 
Eu disse: é Annecy, mas se preferir, pode me chamar de professora. 

Ela ficou parada me olhando com certa estranheza no olhar. 
Parecia receosa em pronuncia -lo de forma errada... 

como se isso fosse motivo de gozação pelas colegas. 
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Após alguns segundos, disse-me com franca simplicidade: 

 
“Nossa! É diferente mesmo! Mas...é fácil de guardá! 

É só a gente se alembrá de “a necissidade”! 
É tudo o que a gente mais passa por aqui! 

Por isso, num vô mais esquecê ...!” 
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Resumo 
 

Procuramos nesta pesquisa, trabalhar a questão da violência voltada à mulher, em especial 
à mulher detenta. Para tanto, sentimos necessidade de buscar referenciais teóricos que nos 
desse subsídios para compreensão do significado da violência generalizada, a doméstica e 
a sexual e a vulnerabilidade às IST- aids e sua articulação com as relações de gênero. Isto 
nos levou a traçar os seguintes objetivos: fazer uma revisão da literatura sobre as questões 
mais amplas que envolvem a violência generalizada, e particularmente a sexual; investigar 
qual a percepção que as mulheres detentas têm sobre a violência, detectando suas possíveis 
experiências nesse sentido e conseqüentes riscos de infecção pelo IST/HIV-aids; trabalhar, 
conjuntamente com elas, um programa educativo, desenvolvendo ações e intervenções, 
visando ao atendimento das questões em apreço, incluindo a elaboração de cartilha sobre 
violência, IST, aids e drogas, destinada a este público alvo. Para tanto, desenvolvemos um 
estudo exploratório-descritivo através da pesquisa-ação, fundamentada numa visão 
humanitária. Priorizamos a abordagem qualitativa cuja análise se deu por categorização – 
valorizando a subjetividade, ao favorecer a compreensão e a interpretação da fala dos 
sujeitos pesquisados. Trabalhamos com 15 mulheres detentas, de uma Cadeia Pública 
Feminina do interior paulista. As técnicas utilizadas foram: a entrevista individual, semi-
estruturada, tendo como instrumento, questionário com questões norteadoras; e a 
observação participante. Os resultados evidenciaram que a violência sexual é repudiada e 
tida como geradora de marcas psíquicas e emocionais à mulher. Sete (7) do total de 
pesquisadas, sofreram algum tipo de violência sexual; em cinco (5) casos, os ofensores 
eram conhecidos. Duas (2) engravidaram de seus ofensores sendo que uma delas ainda se 
infectou pelo HIV. Sentimentos de rejeição, humilhação, revolta, baixa auto-estima e 
medo, foram descritos pela maioria delas. Muitas mulheres na delinqüência são agredidas 
sexualmente, por parceiros, tornando-se mais vulneráveis aos riscos de contágio às IST-
aids e a gravidez. Fazem-se necessárias, ações educativas preventivas à violência de gênero 
e as temáticas interligadas a essa questão, merecendo sejam implantados programas 
especiais educativos, exames e controle da saúde sexual e reprodutiva da mulher detenta, 
sob a supervisão de profissionais de saúde gabaritados.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Summary 
 

The purpose of this study was to understand the violence against women that are prisoners. 
Therefore, the author searched for theoretical references that helped her to understand 
generalized, domestic and sexual violence as well as the vulnerability regarding STD – 
AIDS and the relationship of violence and gender. As immediate goals, the author aimed at 
reviewing the literature on questions involving generalized violence and particularly sexual 
violence and investigating the perception of women prisoners about violence in order to 
find out possible risks to STD and AIDS infection. The author also had the goal to work 
with these women through an educative program, developing actions and interventions, 
including the elaboration of a folder about violence, STD, AIDS and drugs. Thus, this was 
an exploratory and descriptive study, through action research based on an humane view. 
The author prioritized a qualitative approach that occurred through a categorization – 
valuing the subjectivity and favoring the understanding and interpretation of the subjects’ 
speech. The author worked with 15 women prisoners of a Public Prison located at the 
interior of the state of São Paulo, Brazil. The techniques used were: individual semi-
structured interviews , with a questionnaire composed by guiding questions; and 
participant  observation. Results showed that sexual violence results in psychical and 
emotional consequences for women. Seven women were victims of some type of violence; 
in five cases, the aggressors were known. Two women got pregnant and one of them was 
infected by HIV. Feelings of rejection, humiliation and low self-esteem were described by 
the majority of the subjects. These women were sexually harassed by their partners and are 
vulnerable to the risks of being infected by HIV and getting pregnant. As a result, the 
author recommends educative actions that will prevent violence and the themes related to 
this problem, through the implementation of special programs, examinations regarding 
their sexual and reproductive health of the women prisoners, under de supervision of 
qualified health professionals. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Resumén 
 

Buscamos en esta investigación trabajar la cuestión de la violencia voltada a la mujer 
detenta. Así, sentimos la necesidad de buscar referenciales teóricos para basar la 
comprensión del significado de la violencia generalizada, la doméstica y la sexual y la 
vulnerabilidad a las IST- Aids y su articulación con las relaciones de género. Esto nos llevó 
a establecer los seguientes objectivos: realizar una revisión de la literatura sobre las 
cuestiones más amplias que involucran la violencia generalizada, y particularmente la 
sexual; investigar la percepción que las mujeres detentas tienen sobre la violencia, 
detectando sus posibles experiencias en ese sentido y consecuentes riesgos de infección por 
el HIV-aids y IST; trabajar, conjuntamente con ellas, un programa educativo, desarrollando 
acciones e intervenciones, visando a  la atención de esas cuestiones, incluyendo la 
elaboración de un libro sobre violencia, IST, AIDS y drogas, destinado a este público. Fue 
desarrollado un estudio exploratório-descriptivo a través de la investigación-acción, 
fundamentada en una visión humanitária. Priorizamos el abordaje cualitativo cuya análisis 
ocurrió por categorización– valorizando la subjetividad, al favorecer la comprensión y la 
interpretación de la habla de los sujetos investigados. Trabajamos con 15 mujeres detentas, 
de una Prisión Pública Femenina del interior del estado de São Paulo. Las técnicas 
utilizadas fueron: la entrevista individual, semi-estructurada, teniendo como instrumento 
un cuestionário con cuestiones norteadoras; y la observación participante. Los resultados 
evidenciaron que la violencia sexual es considerada como generadora de marcas psíquicas 
y emocionales en la mujer. Siete (7) del total de investigadas, sufrieron algun tipo de 
violencia sexual; en cinco (5) casos, los ofensores eran conocidos. Dos (2) estaban 
embarazadas de sus ofensores y una de ellas infectada por el HIV. Sentimientos de 
rejección, humillación, revuelta, baja auto-estima y miedo, fueron descriptos por la 
mayoria de ellas. Muchas mujeres delincuentes son agredidas sexualmente, por parceros, 
se tornando más vulnerables a los riesgos de contágio a la AIDS y embarazo. Son 
necesárias acciones educativas preventivas a la violencia de género y las temáticas 
interligadas a esa cuestión, mereciendo que sean implantados programas especiales 
educativos, exámenes y control de la salud sexual y reproductiva de la mujer detenta, sob 
la supervisión de profesionales de salud capacitados. 
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violência generalizada e contra a mulher tem se caracterizado 

como um grave problema de saúde pública mundial, inclusive no Brasil. As circunstâncias 

geradas pelas misérias sociais, acabam resultando em danos irreparáveis à vida das 

pessoas, em cujas situações se identificam: a pobreza, a prostituição, o consumo das 

drogas, a ignorância, a alienação, o desemprego, entre tantos outros indicadores de 

segregação do homem para a delinqüência e marginalidade. Isto acaba revertendo em 

desolações, desafetos, apatias, desajustes, agressões e desestruturação da personalidade 

humana (Miséria..., 1998).  

Especificamente sobre a mulher, inúmeros são os estudos sobre as violências que a 

vitimiza e que fundamentam tais afirmações, à medida em que apresentam vários pontos 

em comum, dentre eles que: os resultados da violência na vida da mulher são devastadores 

para sua saúde mental e física, aumentando o risco, em longo prazo, da manifestação de 

outros problemas de saúde como dores crônicas, incapacidade física, abuso de drogas e 

álcool, e depressão. Trata-se portanto, de um problema psicossocial e jurídico de extrema 

importância, pois suas conseqüências afe tam além da própria mulher e familiares 

envolvidos, a economia dos países e as sociedades de forma geral (Diniz, 1997; Harazim, 

1998; Rufino,1999; Cabral, 1999; (Como..., 1999); Vera, 2000; Teles & Melo, 2002).  

Segundo (Como..., 1999), também as mulheres, com história de agressão física ou 

sexual, correm maior risco de ter uma gravidez indesejada, de contrair doenças infecciosas 

transmitidas sexualmente e de sofrer um resultado adverso em sua gravidez, minando 

portanto, além de sua própria saúde física, sua auto-estima e potencial gerador de recursos, 

o que têm contribuído para que gradativamente, um maior número de organizações, 

serviços de saúde e autoridades do mundo inteiro, reconheçam a gravidade e extensão 

deste problema globalizado. 

Conseqüentemente, não é fácil compreender a complexidade que envolve o 

significado do termo violência, pois que incide sobre esse, a necessidade de compreendê- lo 

sob o ponto de vista de determinantes e condicionantes sociais, econômicos, culturais, 

entre outros (Minayo & Souza, 1997-1998). 

 

A 
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De modo geral, pessoas cujos comportamentos geram violência de forma direta ou 

indireta, em algum período de sua vida, passam pelas experiências da detenção prisional. E 

neste processo, encontramos muitas mulheres que se vêem atreladas a uma vida de 

exclusão carcerária por terem cometido infrações ou atos delituosos, isto é, ações 

criminosas de pequeno potencial ofensivo ou não, no mundo privado ou no social.  

A este respeito, Andrade (2001) comenta que a violência multifacetada presente no 

mundo globalizado e que se multiplica cotidianamente, tanto em instituições públicas 

quanto privadas, como no caso da família, expressa e reproduz a violência estrutural das 

relações sociais capitalistas observadas na desigualdade de classes e também nas 

patriarcalistas que se manifestam por meio da desigualdade de gêneros no seio de inúmeras 

sociedades, assim como, os estereótipos que elas criam e recriam neste sistema, 

especialmente visíveis no campo da moral sexual (Cabral, 1999; Teles & Melo, 2002).  

Há uma tendência portanto, a reproduzir atitudes violentas, seja no seio familiar 

seja no meio social, à medida que o ser humano aprende a barbarizar a vida e a se interagir 

com o mundo que o cerca de modo excessivamente agressivo, conforme assim observa e é 

ensinado, apresentando-se então, ao meio em que vive, relaciona-se e trabalha, como um 

modelo reativo e naturalizado, gerador de múltiplas violências físicas, morais e psíquicas. 

Conseqüentemente, é comum que muitos,  em particular os pertencentes à classes 

sociais desfavorecidas e alijadas da sociedade, acabem se deparando em algum momento 

da vida, com a repressão policial nas ruas ou em instituições jurídico-penais as quais, 

costumam dar continuidade ao ciclo de violências, ao imputarem na pessoa delituosa uma 

série de degradantes situações geradoras de revolta e outros comportamentos criminosos, 

comumente carregados de violência brutal (Foucault, 1999c; Varella, 1999; Oyama, 

2001b; Damacena & Arnaud, 2001; Giordani et al., 2002; Giordani & Bueno, 2002a).  

Portanto, por tratar-se de uma realidade vastamente noticiada pela mídia, a 

violência contra a mulher em nosso país tem sido retratada através de inúmeros casos de 

maus tratos, estupro, assédio e abuso sexual, tendo por vezes, como cenário, além do 

ambiente doméstico, o interior do próprio sistema prisional brasileiro. Isso sugere que a 

violência contra a mulher também é reproduzida pelo Estado como instrumento repressor e 

pela própria massa carcerária, em oposição a um sistema corrompido e corruptor, incapaz 

de recuperar o indivíduo delituoso em confinamento (Baratta apud Pimentel, 1991; Cintra 

Jr., 1993; Sá, 1998; Magdabosco, 2000; Buglione, 2000; Cerca..., 2001; Pádua, 2001). 



 4Introdução 

Assim, muitas mulheres têm sido vítimas de variadas formas de violência e 

transgressão dos seus direitos humanos como cidadãs. Deste modo, a idéia da realização 

desta pesquisa voltada à mulheres detentas, prendeu-se ao fato da necessidade de 

desvincularmo-nos do conhecimento puramente empírico para o prático, técnico e 

experimental fundamentado na realidade pessoal e coletiva de mulheres delituosas em 

regime de prisão (Giordani, 2000; Giordani et al., 2002).  

A vida de reclusão, especialmente a mantida por mulheres internas do sistema 

prisional brasileiro, mostrou-nos uma herança de infrações menor do que as suas próprias 

necessidades básicas como seres humanos, deficitariamente atendidas desde a infância 

(Giordani & Bueno, 1998; Leite, 1999; Lopes, 1999; Giordani, 2000). 

Talvez, esta herança tenha sido a maior contribuição para a manutenção de um 

mundo pessoal desestruturado, repleto de conflitos familiares, afetivos, sociais e culturais, 

permeado por episódios de violências e imerso em controvérsias e situações de risco com 

relação às Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)1, a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (aids) e drogas em prejuízo próprio e de outros. Conforme corroboram vários 

autores, a presença de diversas modalidades de violência, inclusive a sexual, na vida dessas 

mulheres, muito contribui para que sejam consideradas vulneráveis às IST-aids, além de 

todas as conseqüências que sofrem, tanto físicas como psicológicas, e, ainda, da gravidez 

indesejada.  

Assim, relativo à vulnerabilidade da mulher no contexto de violências sexuais, o 

estupro é mencionado por Como... (1999), Verardo (2000) e Teles & Melo (2002) entre 

outros autores, como violência de gênero, na sua forma brutal e esmagadora, posto que a 

vítima tem sua sexualidade agredida, território tido como sombrio, que guarda uma das 

dimensões mais importantes da vida da mulher, lugar privilegiado do seu eu profundo, sua 

vulnerabilidade e sua verdade no presente contexto cultural, onde o sexo é muito mais do 

que sexo.  

Então, sentimo-nos  comprometidas com o respeito à integridade física e moral das 

mulheres pesquisadas, em detrimento aos Direitos Humanos Universais que não excluem 

nenhuma pessoa, nem tampouco as mulheres, que se encontram em regime de reclusão 

carcerária (Fontana, 1999; Giordani & Bueno, 2000c, 2002a). 

                                                 
1 A Organização Mundial da Saúde recomenda que o termo Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) seja 
substituído pelo termo Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), por melhor incorporar as infecções 
assintomáticas. Embora já tenha sido adotado por uma gama extensiva de sociedades científicas e 
publicações, ainda são muitos os autores que utilizam a expressão “DST” em seus textos (WHO, 2001).  
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Diante da crescente onda de violência, de suicídios lentos ocasionados  pelas drogas 

e pela aids, seja devido à falta de conhecimentos ou pelo pouco interesse para a efetiva 

incorporação de informações advindas de ações seguras já conhecidas, buscamos através 

desta pesquisa-ação, não somente a identificação e compilação de dados coletados de 

forma sistemática, mas ainda o conhecimento do real perfil destas mulheres como foco de 

pesquisa, prevenção e intervenção.  

Também, nos empenhamos na conquista e manutenção de uma linha de 

comunicação entre pesquisadoras e pesquisadas, cuja simpatia e empatia favoreceram a 

base de um trabalho sério, efetivo, comprometido e participativo, resgatando a 

conscientização sobre a problemática que envolve a questão da violência contra a mulher, 

em particular as que se encontram detidas, cumprindo pena condenatória ou não (Giordani, 

2000; Giordani & Bueno, 2000c). 

Para tanto, neste estudo, além do embasamento teórico científico especializado, 

utilizamo-nos também de textos publicados nos meios de comunicação em massa, ou seja, 

artigos de domínio público, por entendermos necessário levar em conta a opinião de 

pessoas que vivenciam direta ou indiretamente a problemática da violência em seu 

cotidiano, seja no lar, seja fora dele. Então, ao lançarmos mão do conhecimento popular 

em função do fenômeno violência, buscamos a oportunidade de conhecer mais de perto, o 

pensamento individual e coletivo, em especial, sobre a violência que vitimiza a mulher e 

diversas temáticas afins, as quais, dizem respeito a todos os cidadãos.   

Lidar com a temática central significa, para nós, um verdadeiro desafio dado à 

complexidade do assunto, em razão das suas próprias diversidades. Isto é fato, em primeira 

instância, por querermos trabalhar com mulheres detentas inseridas na precária e difícil 

realidade do sistema penitenciário brasileiro, procurando resgatar um pouco da dignidade 

humana, independente do motivo pelo qual este contingente feminino passa pela 

experiência da reclusão.  

Da mesma forma, a complexidade torna-se maior ainda, ao procurarmos investigar, 

analisar, compreender e tentar levar ações educativas para as mulheres detentas, visando 

resgatar com elas, as questões voltadas à violência contra a mulher, na prisão, relacionando 

neste intento, a sexualidade humana, as IST, aids e drogas, em detrimento ao estilo de vida 

dessas mulheres e a sua vulnerabilidade ao enfrentarem os riscos de contaminação pelo 

Human Immunodeficiency Virus (HIV), em seu cotidiano existencial (Bueno et al., 1994; 

Bueno et. al., 1995; Bueno, 1997-1998; Giordani, 2000; Giordani & Bueno, 2000a; 2000c; 

Brasil, 2002a).  
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A escassez de ações de educação preventiva neste campo é realidade concreta. E 

quanto às ações de prevenção às IST e aids em ambiente prisional feminino, notamos 

lacunas que deixam muito a desejar, não atendendo as expectativas desse grupo específico, 

que necessita de programas especiais educativos e exames de controle à saúde, sob a 

supervisão de profissionais gabaritados (Como..., 1999); Giordani, 2000; Cardoso Jr., 

2001; Guirao Jr., 2001). Isto por si só, justifica o presente estudo.  

Sensibilizadas com a problemática da mulher detenta, muitas, vítimas de violência 

especialmente a sexual, que as tornam mais vulneráveis às IST-aids, é que procuramos 

atingir os objetivos aqui traçados. 

Para a efetivação deste estudo, utilizamos a pesquisa-ação, de forma qualitativa e 

humanista, cuja análise se deu por categorização.  

No desenvolvimento das ações educativas, usamos o referencial teórico 

metodológico proposto por Paulo Freire, apoiado no método participativo e dialogal, 

favorecendo a interação entre pesquisador e pesquisando. E neste processo, foi possível 

trabalhar os sujeitos para transformação social, visando a construção individual e coletiva.  
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aseando nos pressupostos já mencionados e na complexidade que envolve 

a vida das mulheres detentas vitimizadas e vulneráveis às IST-aids, objetivamos a: 

• levantar a literatura sobre as questões mais amplas que envolvem a violência 

generalizada, e particularmente a sexual; 

• investigar qual a percepção que as mulheres detentas têm sobre a violência, 

detectando suas possíveis experiências nesse sentido e conseqüentes riscos de 

infecção pelo HIV-aids e IST;  

• trabalhar, conjuntamente com elas, um programa educativo, desenvolvendo 

ações e intervenções, visando ao atendimento das questões em apreço, 

incluindo a elaboração de cartilha sobre violência, IST, aids e drogas, destinada 

a este público alvo.  
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§ REFERÊNCIAS TEÓRICAS SOBRE A VIOLÊNCIA GENERALIZADA  
 

§  Teorias sobre a violência, fatores causais e efeitos 
 
 

 

ntender que a violência2 pressupõe complexidade, polissemia3 e 

controvérsia, fatores esses que têm gerado muitas teorias parciais em torno desta temática. 

Porém, baseando-se na prática, interpretam a violência como ações humanas de indivíduos, 

grupos, classes, nações que desencadeiam a morte de seres humanos ou que afetam sua 

integridade física, moral ou espiritual, ou a de outros, “...apresentando profundo 

enraizamento nas estruturas sociais, políticas, bem como nas consciências individuais e 

coletivas” (Minayo & Souza, 1997-1998; Brasil, 2002e, p. 65). 

De acordo com Aldrovandi (1997), a violência é um fenômeno altamente complexo 

e sintoma profundo de desequilíbrio, sendo necessário para entendê-la, mergulhar nas 

estruturas materiais e sociais construídas pelo homem, um ser que, embora intelectual, por 

vezes mostra-se incapaz de controlar seus próprios instintos.  

Configura-se então, numa realidade plural que implica em diferenças e 

especificidades, fato corroborado por Damacena & Arnaud (2001) ao afirmarem que no 

tocante à violência, não é possível utilizar-se de uma óptica limitada, unicamente reativa, 

em que predominam normas punitivas e meios repressivos.  

Nesta linha de pensamento, Rifiotis (1997) reafirma que a violência, para além do 

delito4 e da repressão5, implica numa visão de mundo, que tem significativas 

conseqüências capazes de influenciarem na construção das subjetividades daqueles que 

vivenciam tal experiência, sugerindo seja pensado, portanto, na sua pluralidade e 

significação.  

Saffioti & Almeida (1995) mencionam que a violência pode ser perpetrada tanto 

pelo homem como pela mulher, atribuindo, no entanto, significados diferentes às agressões 

motivadas por cada um dos sexos.  

                                                 
2 Inclusive a praticada diretamente pelo Estado ou por seus agentes, pelos grupos dominantes ou até por 
bandidos comuns (Costa, 2000). Qualidade de violento; ato violento; ato de violentar; Jur. Constrangimento 
físico ou moral; uso da força; coação (Ferreira, 2000).   
3  “O ter uma palavra muitas significações. Quando um termo se usa com várias acepções...” (Ferreira, 1986, 
p. 1357). 
4 Fato que a lei declara punível; crime, culpa, falta; pecado (Ferreira, 2000).  
5 Ato ou efeito de reprimir(-se). Sustar a ação ou movimento de; conter, reter, moderar, coibir, refrear, 
represar; não manifestar; ocultar, disfarçar, dissimular; violentar, oprimir, vexar, tiranizar; impedir pela 
ameaça ou pelo castigo, proibir; castigar, punir (Ferreira, 2000). 

E 
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Chauí (1985), cita que a violência corresponde a uma ação contra um ser humano 

que não é visto como um sujeito, mas como uma coisa, pontuando desta forma, questões 

como a desvalorização, a hierarquia e o controle opressor da pessoa ofensora sobre a 

vítima.  

Brasil (2000a) corrobora tal afirmação, ao apontar à violência como algo oposto a 

natureza, ao tratar-se da imposição pela força de uma vontade a outra vontade, pela 

desconsideração e negação da condição humana do outro, portanto, da condição de sujeito 

do outro. Então, como  

“...não há sujeito sozinho, isolado, alheio a algum tipo de sociabilidade, 
a violênica tanto desumaniza o violentado, como o faz ao sujeito do ato 
violento. Portanto, é também um ato que nega a cultura como produção 
de um grupo de sujeitos, de seres humanos.” Brasil (2000a, p. 74)  
 

Segundo a óptica de Michaud (1989), a violência ocorre quando numa situação de 

interação, um ou vários atores agindo de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

produzem danos a uma ou várias pessoas em graus variáveis, afetando sua integridade 

física, moral, suas posses, ou ainda, suas participações simbólicas e culturais.  

No entendimento de Aldrovandi (1997), “...todas as vezes que coagimos alguém, 

que invadimos o direito do outro, que tolhemos a liberdade alheia, estamos agindo com 

violência.”. Tal afirmativa, amplia o campo de atuação da violência e seus efeitos no 

individual e no coletivo, não a restringindo à agressão física, uma vez que a violência 

psíquica e moral, aquela que humilha, oprime e subjuga o indivíduo, ocorre de forma 

igualmente alarmante.  Segundo a autora, a violência está, portanto, em tudo o que seja 

capaz de imprimir sofrimento ou destruição do ser humano, bem como em tudo o que 

possa degradar ou causar transtornos à sua integridade psíquica.  

Do mesmo modo, Corsi apud Saffioti & Almeida (1995) ao referirem-se à violência 

como toda conduta que por ação ou omissão, ocasiona dano físico e/ou psicológico a outro, 

também tentam nesta definição, englobar todos os tipos de violência, embora não citem seu 

significado ou abordem sua intenção.  

Felipe apud Rifiotis (1997), parte do princípio de que a agressão é um ato que 

implica e permite o revide, não havendo uma distinção nítida entre agressor e vítima, uma 

vez que a vítima pode revidar a violência sofrida.  

Assim, a violência passa a ser uma agressão que aniquila o indivíduo que a sofre, 

paralisando-o e impedindo-o de reagir. Enquanto a agressão envolve duas pessoas em 

situação mais ou menos igualitária usando força física e ameaças verbais, a violência 
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pressupõe grande desigualdade de forças em uma situação de conflito, podendo causar a 

destruição ou aniquilamento de uma das partes, seja pela morte, por estupro ou tortura.6 

Neste sentido, o autor defende que as denominações de vítima e ofensor, 

especialmente nas relações entre sexos, não ajudam a entender a problemática da violência, 

posto que, as palavras vítima ou abusador/ofensor, podem fixar alguém em uma única 

posição, como se exercesse somente um papel.  

Por isso, Saffioti & Almeida (1995) fazem alusão às mulheres não como passivas e 

vítimas, por entenderem que ao contrário, elas tendem a reagir à violência sofrida. Deste 

modo, a violência feminina no contexto de uma relação com o parceiro, implica em uma 

reação traduzida por resposta com o mesmo teor de agressividade, objetivando promover 

mudanças comportamentais no outro. Ainda que muitas vezes, a vítima se encontre aquém 

do exigido para pôr fim a uma situação de violência, Saffioti (1994a) trata a pessoa 

agredida como um ser dotado de vontade e de capacidade de reação, seja homem ou 

mulher.  

Gregori apud Rifiotis (1997), corrobora a postura vitimista como pressupondo uma 

dualidade entre vítima e algoz, sendo que a primeira, estaria associada à passividade, ao 

denotar ausência de ação, e o segundo, implicaria em destruição e dominação de alguém.  

Conforme comentam Minayo & Souza (1997-1998), dentre as muitas tentativas de 

explicação das causas da violência, existem as que sustentam a tese de que ela resulta de 

necessidades biológicas, psicológicas e sociais, ao subordinarem a questão social a 

determinantes naturais. Os estudiosos que defendem esta teoria, fundamentam-se na idéia 

de que a agressividade está intrínseca na natureza humana e, desta forma, os conflitos 

sociais são eternos e naturais, independentemente da etapa do desenvolvimento histórico.  

Então, os etologistas7 fundamentam-se na premissa de que a violência é natural e 

inevitável, que a agressividade é instintiva e se encontra em praticamente todos os seres da 

mesma espécie. Substituem assim, a idéia de processo social e histórico pelo conceito de 

agressão, entendida como parte do instinto de sobrevivência e forma natural de reação dos 

                                                 
6 Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997. Define os crimes de tortura e dá outras providências. Art 1º - Constitui 
crime de tortura: I - constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe 
sofrimento físico ou mental: a) com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de 
terceira pessoa; b) para provocar ação ou omissão de natureza criminosa; c) em razão de discriminação racial 
ou religiosa; II - submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter 
preventivo (Andreson , 2002). 
7 A bioetologia foi fundada pelo austríaco Konrad Lorenz e estuda o comportamento animal comparado ao 
comportamento humano (Aldrovandi, 1997). 
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animais em condições e situações específicas, ganhando conotação de naturalidade 

(Aldrovandi, 1997; Lorenz apud Minayo & Souza, 1997-1998).  

Portanto, a tendência singular de agressão intra-específica8 existente no homem e 

que se volta para outros homens é explicada por Lorenz (1976) ao considerar que o rápido 

desenvolvimento tecnológico superou a evolução mais lenta das inibições inatas contra a 

expressão da instigação agressiva do ser humano, que pode ser descarregada através de 

oportunidades inofensivas como a participação em atividades competitivas, por exemplo.  

Embora esta corrente teórica seja severamente criticada por outros estudiosos, 

devido ao exagero na defesa da hipótese de que a instigação e a inibição são determinadas 

fundamentalmente pela filogênese9 humana, o autor contribuiu com criminalistas, 

sociólogos e psicólogos para o resgate da consciência de que o comportamento humano 

tem raízes fisiológicas e ambientais, sendo provavelmente inadequadas às teorias que 

ignoram os dados comparativos (Serrat, 1989). 

Sobre as raízes fisiológicas da agressão, Aldrovandi (1997) adverte que a ciência 

descobriu uma estrutura responsável pelo desencadeamento de respostas afetivas de 

aceitação ou agressividade, ou seja, encontrou o caminho por onde percorre o impulso 

agressivo. Então, é na base do cérebro humano, que o sistema límbico funciona como 

centro regulador das emoções, o qual, quando perturbado, estados de ansiedade e 

comportamentos agressivos são desencadeados, embora possam ser controlados por 

medicamentos psicotrópicos. A autora no entanto, não atribuiu especificamente ao sistema 

límbico, a violência cotidiana do homem, por compreendê- la ser apenas um instrumento de 

que a mente humana se utiliza para comandar a resposta a determinado estímulo.10 

Como neurotransmissores11, a adrenalina e a noradrenalina também integram a 

fisiologia da agressão. Enquanto a adrenalina é liberada pelo organismo humano em 

situações de medo, raiva e ansiedade, deixando o indivíduo em estado de alerta geral, ao 

prepará- lo para lutar ou fugir do perigo iminente, a noradrenalina é considerada um 

mediador vegetativo de todos os instantes (Cabral, 1999).  

                                                 
8 A agressão intra espécies objetiva apenas a defesa e a proteção da própria vida, razão por que alguns autores 
preferem usar o termo “conduta adversiva” e não agressão. Os animais, ao contrário do homem, atacam para 
defender-se ou alimentar-se, e não para destruir (Aldrovandi, 1997). 
9 Evolução das unidades taxonômicas; história evolucionária das espécies; filogênese. Opõe-se a ontogenia. 
Evolução (Ferreira, 2000). 
10 Esse sistema não decide se irá reagir com agressividade ou com passividade, cabendo essa decisão ao 
córtex cerebral, que lhe é hierárquicamente superior. Anormalidades nesse sistema geram agressividade 
incontrolável, porém, segundo Aldrovandi (1997), há mais indivíduos violentos no mundo do que pessoas 
com defeitos cerebrais graves e raros. 
11 Substâncias liberadas pelas terminações nervosas que levam informações de uma célula nervosa a outra 
(mediadores químicos). Exemplos: adrenalina, noradrenalina, acetilcolina, Gaba, dopamina, serotonina. 
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Sendo assim, Aldrovandi (1997, p. 29)  pondera:  

“Se lembrarmos que a liberação dessas duas substâncias está 
subordinada ao comando do hipotálamo e hipófise, que por sua vez 
estão conectados ao sistema límbico, começaremos a entender que há 
uma intrincada conexão fisiológica para explicar a agressão.”.  
 

 Esta autora ainda refere-se à inúmeras pesquisas já realizadas entre jovens 

delinqüentes, criminosos brutais e militares americanos violentos, as quais provaram a 

presença de baixos níveis de serotonina, neurotransmissor encontrado no cérebro e que  

atenua a sensibilidade do organismo frente a vários estímulos do ambiente, sendo que as 

células nervosas produtoras dessa substância, projetam-se também sobre o sistema límbico. 

Sua diminuição nos neurônios humanos, provoca então, hiperatividade e reações violentas 

frente a diversos estímulos.12 

 Por fim, como elementos fisiológicos relacionados ao comportamento  agressivo no 

ser humano, Aldrovandi (1997) e Cabral (1999) citam a influência dos hormônios sexuais 

masculinos e femininos, posto que, alguns cientistas notaram que após a castração de 

prisioneiros agressivos, houve uma diminuição da testosterona e, concomitantemente, 

diminuição de sua agressividade, embora outras pesquisas, não tenham obtido o mesmo 

resultado. 

No entanto, segundo afirma Aldrovandi (1997), muitos crimes cometidos por 

mulheres, ocorrem durante o período de tensão pré-menstrual, caracterizada por sintomas 

de irritabilidade, depressão, ansiedade entre outros alteradores do estado emocional.  

A genética e a antropologia também são brevemente mencionadas como 

contribuintes ao entendimento das causas de comportamentos violentos no ser humano, 

sendo que, geneticamente foram descobertas modificações no cromossomo X de homens, 

causadoras de alterações no metabolismo da serotonina e de outras aminas cerebrais. Já, 

estudos antropológicos das medidas antropométricas do crânio humano 13, tentaram provar 

configurações específicas nos cérebros de criminosos, porém, após anos de pesquisas, 

nenhuma conclusão a respeito foi alcançada.  

                                                 
12 Os estímulos entram no cérebro através do córtex frontal, o qual desempenha importante papel na atenção, 
concentração e iniciativa frente aos diversos estímulos. Sua lesão provoca a desinibição, os comportamentos 
automáticos e a agressividade incontrolável (Aldrovandi, 1997). 
13 Estudos iniciados pelo médico e anatomista Franz Josef Gall, posteriormente pelo italiano Cesare 
Lombroso que traçou o perfil do indivíduo predisposto ao crime e que variava de acordo com o tipo de delito 
praticado. Outras teorias sobre herança genética procederam, porém, com bases científicas duvidosas ou não 
inteiramente comprovadas (Serrat, 1989).  
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Sem negar a existência de casos em que fatores biológicos desempenham papel 

predominante no comportamento criminoso, Serrat (1989) afirma no entanto, serem raros, 

posto que quase na totalidade das vezes, a violência e a criminalidade têm causas diversas, 

que se inter-relacionam e que não podem ser avaliadas mecanicamente.  

Em conformidade com o pensamento de Margaret Mead e de outros estudiosos  

defensores de que o comportamento violento é basicamente aprendido, o autor reafirma:  

“Apesar de existirem no cérebro substratos que podem ser ativados 
para funcionar em componentes agressivos, a maior parte, se não a 
totalidade de agressividade humana é adquirida e grande parte de sua 
aprendizagem é realizada em interação com as potencialidades 
genéticas para a agressão que possam existir.” (Serrat, 1989, p. 403-4). 
 

Já, a psicologia entende ser no indivíduo como um todo, que à violência se 

concretiza em situações de agressão e vitimização. Essa visão, relaciona-se a violência não 

apenas no tocante a bens pessoais e ao corpo, mas, ao psiquismo do ser humano. Sob este 

ponto de vista, o contrário da violência não é a não violência, é a cidadania e a valorização 

da vida humana em geral e de cada indivíduo no contexto de seu grupo (Minayo & Souza, 

1997-1998; Pádua, 2001). 

Na verdade, afirma Aldrovandi (1997), os mestres da psicologia humana ainda não 

chegaram a um consenso sobre as causas da violência, assim como outros estudiosos do 

assunto. Enquanto uma corrente de pensamentos afirma haver no homem um instinto 

agressivo 14, outros estudiosos o negam. “O fato é que na raiz da violência, quase sempre, 

há um sentimento de insatisfação e de revolta.”. Então, ao basear-se na teoria da frustração 

do desejo e do medo para explicar a violência humana, a psicologia não consegue justificar 

todos os comportamentos agressivos. Mas não há dúvidas de que o instinto de 

agressividade, associado à frustração e ao medo, está na base da maior parte dos episódios 

violentos.  

Para Girard (1990), o ser humano é violento devido ao instinto de imitação que o 

direciona ao conflito e à sua resolução violenta. O autor nomina tal instinto de mimese de 

apropriação ou desejo mimético15, que, por ser automático, leva à inevitável disputa e a 

violência torna-se o resultado natural desta.  

                                                 
14 Esse instinto gera a capacidade de lutar e vencer as adversidades da vida; é a força que o faz sobrepujar o 
meio, modificá-lo e transformá -lo em seu benefício. Porém, quando mal controlado, não gera a 
transformação, mas a destruição. 
15 Relativo a, ou em que há mimetismo (Ferreira, 2000). Parte da tese de que: o desejo de um ser humano só é 
acionado a partir do momento em que seu desejo é também o de outra pessoa. Portanto, para René Girard, a 
mola deflagradora da violência humana é o desejo, sendo que o homem precisa sentir-se ameaçado por um 
outro.  



 

 

Revisão da Literatura 16

Trata-se de uma violência fundadora, base da instauração de uma sociedade e que 

suplanta as demais formas, efetivas ou latentes, que produz tanto cenas de expressa e 

notória publicidade quanto violências secundárias, que permeiam as ações e interações 

cotidianas das pessoas16 (Girard apud Marcondes Filho, 2001).  

Então, para racionalizar a violência e a vingança, faz-se necessário o sacrifício 

pacificador, possível através de ritos religiosos e, numa sociedade secularizada, por meio 

de instituições sociais.17 Assim, a violência torna-se em última instância, a matriz das 

religiões e das instituições sociais. Levanta-se portanto, a polêmica idéia de que os homens 

são governados por um mimetismo instintivo, responsável por comportamentos geradores 

de conflitos e rivalidades.  

Deste modo, o autor acredita que a violência seja um componente natural das 

sociedades humanas e que deve ser exorcizado pelo sacrifício de vítimas expiatórias, com 

propósito de que, através do sacrifício, consiga-se apaziguar a violência e impedir a 

explosão de conflitos decorrentes de rivalidades crescentes, interessando mais as vítimas 

não vingadas do que o culpado. Isto porque, para Girard (1991), delas provém o perigo 

mais imediato e é a elas que se faz mister oferecer uma rápida satisfação a favor de uma 

conciliação social, mesmo que fortuita.  

Em relação a esta tese, Pádua (2001) tem outra percepção do ser humano e da 

cultura, reconhecendo a força do dinamismo da violência, assim como, o risco de se 

acobertar a violência em nome da religião e das instituições, quando estas legitimam o 

sofrimento e o sacrifício.  

Ainda, baseando-se no pensamento girardiano de que a violência é de todos e está 

em todos, Carvalho (1991), reporta-se ao sistema judiciário nacional vigente, enquanto 

instância mediadora de conflitos sociais, da seguinte maneira: 

“Mesmo que o sistema judiciário contemporâneo acabe por racionalizar 
toda a sede de vingança que escorre pelos poros do sistema social, 
parece ser impossível não ter que se usar da violência quando se quer 
liquidá-la e é exatamente por isso que ela é interminável.” (Carvalho, 
1991, p. 11).  
 

                                                 
16 Trazendo esta questão para o plano específico, nossa violência fundadora seria caracterizada então, por 
traços particulares relativos às seguintes variáveis de violência do novo século: o agir indiferente; o agir 
vândalo e o agir cínico (Marcondes Filho, 2001). 
17 Para Enriquez (1991) as instituições fazem mediação de conflitos, angustias e ansiedades dos indivíduos e 
quando não funcionam bem, não conseguem depositar a loucura coletiva. A violência faz parte delas, sendo 
nelas produzida. As prisões são um exemplo disso.  
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Esta problemática nos conduz a pensar na dinâmica da violência, uma vez que os 

humanos acabam criando novas crises suplementares exigindo novas vítimas expiatórias 

para as quais se dirige cargas de ódio e desconfiança, movidas por uma determinada 

sociedade.  

De acordo com as ciências sociais, a violência é um fenômeno histórico, 

quantitativa e qualitativamente, e, apenas pode ser compreendido na teia das relações 

sócio-econômicas, políticas e culturais, sendo portanto, fruto de diversos fatores, tais 

como: desigualdades sociais, fome e miséria, ignorância, abandono e diferentes 

preconceitos.18 

Aldrovandi (1997) acredita que ao menos em parte, tais fatores explicam a alta 

incidência de violência nos grandes centros urbanos, onde vivem lado a lado, bairros 

pobres e de classe média e alta, propiciando um clima de animosidade e tensão entre as 

pessoas. 

Trata-se de uma relação entre excluídos e incluídos no social e a violência cotidiana 

nesse caso, acaba por criar um clima de indiferença frente aos acontecimentos. Gera 

também, reações de extrema agressividade, quando então, criminosos promovem 

linchamentos espetaculares e outras barbáries, revelando assim, o estado de enfurecimento 

das massas oprimidas.  

Tendo em si um caráter de dominação e de contradições entre os que querem 

manter privilégios e os que se rebelam contra a opressão, toda violência social, 

principalmente a delinqüência 19, pode ser interpretada como fruto de relações sociais 

conflituosas, onde as desigualdades sociais têm grande peso, conforme citam:  

“A desvalorização da vida e das normas convencionais, 
das instituições, dos valores morais e religiosos, o culto à 
força e ao machismo, a busca do prazer e do consumo 
imediato estão hoje na base dos códigos paralelos das 
gangues e “falanges” que amedrontam nossos centros 
urbanos.” (Minayo & Souza, 1997-1998, p. 9). 
 

                                                 
18 Racial, religioso, social. É um julgamento a priori, baseado na crença e não na certeza, ou seja, é uma 
opinião aceita devido à tradição. Nesse caso, a família, a escola e os meios de comunicação exercem grande 
influência (Aldrovandi, 1997). 
19 Jur. Diz-se de pessoa que vive à margem da sociedade ou da lei como vagabundo, mendigo ou delinqüente 
- fora -da-lei; indivíduo marginal; marginalidade (Andreson, 2002). 
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Ainda na tentativa de explicar as causas de comportamentos violentos no ser 

humano, Minayo & Souza (1997-1998) também citam a biologia social, por estudar a 

vitalidade humana e sua ligação com a sociedade, transferindo determinadas 

irregularidades biológicas ao nível social e, priorizando os problemas dos indivíduos aos 

da sociedade. Neste sentido, a biologização dos fenômenos e processos sociais se 

fundamentam na crença de que os ritmos biológicos e os sociais são incompatíveis entre si, 

partindo do pressuposto de que o ser humano não consegue adaptar-se aos ritmos 

acelerados e as mudanças qualitativas do desenvolvimento social e tecnológico da 

sociedade industrial ou pós- industrial, o que lhe acarreta alteração psíquica e alterações 

psicobiológicas.  

A respeito dos que tentam explicar a violência como fenômeno cujas causas são 

apenas sociais, decorrentes da dissolução da ordem pela vingança dos oprimidos ou ainda 

pela fraqueza do Estado, Minayo & Souza (1997-1998) mencionam Colin Wilson, 

sociólogo inglês, que atribui à miséria e à desigualdade social, a responsabilidade pela 

violência na sociedade.  

No contexto atual, tal fenômeno se expressaria a partir de um sentimento de 

insatisfação permanente gerador de confrontação e alienação, através de condutas 

pervertidas e violentas. Sobre estas reações, Aldrovandi (1997) reforça que a violência 

gerada pelo preconceito é fartamente encontrada em nossa sociedade, caracterizada pelo 

desencadeamento de lutas entre classes, chegando as vezes a confrontos brutais. 

Em contraposição, estudiosos como Morin e Mitscherlich são citados pelas autoras, 

por defenderem a idéia de que o problema da violência moderna não é de índole social, 

mas, psicológica. Sendo assim, qualquer modificação nas relações sociais, só será possível 

a partir de mudanças na constituição psíquica do ser humano.  

Minayo & Souza (1997-1998) também resgatam que, Marx chamava de segunda 

natureza, as características sociais do ser humano perfeitamente alteráveis, a partir de 

modelos de conduta internos e/ou adquiridos, reconhecendo que para tal, a incidência de 

fatores sociais era decisiva (Belli, 1999).  

Daí, a afirmação: “O homem desenvolverá sua verdadeira natureza no seio da 

sociedade e somente ali; razão pela qual devemos medir o poder de sua natureza não pelo 

poder do indivíduo concreto, mas pelo poder da sociedade.” (Marx & Angels, 1971, p. 

146 apud Minayo & Souza, 1997-1998; Marcondes Filho, 2001).  
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Já, diante da posição teórica de Arendt (1973; 1994) em torno do poder20 e a 

violência, observamos que, contrariamente à grande maioria dos pesquisadores das 

ciências sociais, jurídicas e políticas, a autora os separa. Então, o poder é tido como a 

capacidade de agir em conjunto e a violência começa onde o consenso e o poder terminam, 

tornando-a, em síntese, expressão da impotência. Para a autora, o poder brota quando as 

pessoas se unem e atuam de comum acordo, obtendo daí sua legitimidade, mais do que de 

outras ações seguintes e, as expressões poder, fortaleza, força, autoridade e violência não 

são sinônimas, mas, indicativas de como o homem domina o homem.  

Conforme esclarecem  Zaluar (1999) e Zaluar & Leal (2001), para Hannah Arendt, 

que a violência é caracterizada como um instrumento e não como um fim. Os instrumentos 

seriam mudos, abdicariam do uso da linguagem que perfila as relações de poder, baseadas 

na persuasão, influência ou legitimidade.  

Outras definições no entanto, embora incorporem a palavra, não fogem desse 

paradigma e apontam para a violência como o não reconhecimento, a anulação ou cisão do 

outro; como a negação da dignidade humana; a ausência de compaixão; a palavra 

emparedada ou o excesso de poder. Mas, Calcides apud Marcondes Filho (1988, 2001), 

resgata que além das definições que situam a violência como algo fisicamente agressor a 

uma individualidade, há um componente de prazer e de satisfação nas formas da violência, 

como o demonstram as práticas sadomasoquistas.  

Em todas elas, notamos pouco espaço para a argumentação, a negociação ou para o 

sujeito da demanda, uma vez dominado pela força física de seu oponente ou esmagado 

pela arbitrariedade dos poderosos que se recusam a dialogar.  

Tal posicionamento fica claro na afirmação,  

“Não mistificar a violência como poder significa perceber que não é a 
violência o que confere poder à pessoa, e tampouco o que mantém este 
poder; ao contrário, ela começa justamente onde acaba o consenso, o 
diálogo e a negociação – a violência é o não poder e o poder legítimo 
exige a não violência.” (Pádua, 2001, p. 41).  
 

                                                 
20 Do latim. vulgar: potere, calcado nas formas potes, potest e outras de posse. 
S. m. 1. Direito de deliberar, agir e mandar; faculdade, possibilidade; vigor, potência; autoridade, soberania, 
império; domínio, influência, força; posse, jurisdição; eficácia, efeito, virtude; recurso, meios; capacidade, 
aptidão; o governo de um Estado; por extensão. O poder considerado segundo suas formas e manifestações; 
grande quantidade; grande número. Emana do povo: Art. 1º, parágrafo único, CF (Andreson , 2002). 
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Para Damacena & Arnaud (2001) e alguns pesquisadores, mesmo havendo 

possibilidades de infinitas combinações entre poder e violência, essa deve ser diferenciada 

do poder. Para outros porém, a violência é interpretada como a mais segura manifestação 

do poder.21 Embora sejam fenômenos distintos, quase sempre aparecem juntos.  

Contudo, Arendt (1973) entende que, a violência tanto no social como em questões 

domésticas, parece ser um último recurso para manter intacta a estrutura do poder contra 

indivíduos desafiantes, inimigo externo ou criminoso, sugerindo na verdade, ser um pré-

requisito do poder e esse, somente uma fachada. Sua teoria, permite sejam abertas 

perspectivas de compreensão que ultrapassam o poder político e governamental, levando a 

um repensar mais amplo das relações violentas. Então, ao analisar a natureza e as causas 

da violência, a autora reafirma sua instrumentalidade, refutando as interpretações 

biopsicológicas22 que atribuem à violência humana, o gérmen de instintos desviados. 

Assim, defende que, a racionalidade humana não é causada ou promovida pela ausência de 

emoções e para agir equilibradamente, antes de qualquer coisa, é preciso comover-se.  

No entendimento de Damacena & Arnaud (2001), este posicionamento de Arendt,  

leva-nos a perceber que a violência deve ser analisada na dinâmica das relações humanas, 

sociais e políticas e no espaço conquistado ou perdido por ela; que qualquer tipo de poder, 

inclusive o mais despótico, não consegue manter-se sem a mínima cooperação do grupo; 

sendo portanto, imprescindível que ele exista nos corpos, mas, principalmente nas mentes 

de todos os envolvidos, para que a violência não se manifeste. Uma vez, fortalecida pela 

prepotência, a implantação de uma dinâmica de violência também ocorre quando, o poder 

se serve desta para ser instaurado e mantido, tanto politicamente como nas relações 

pessoais cotidianas e quando, a violência/criminalidade usa o poder para garantir-se um 

fim rentável (Zaluar, 1997; Pádua, 2001).  

Algumas ações cotidianas reforçam este processo de violência que busca sua cura 

em si mesma, quando por exemplo, a pena de morte é reivindicada; a truculência, a tortura 

e o espancamento são exigidos e apoiados no combate à criminalidade; quando se toma 

partido pela separação social que segrega grupos, bairros, locais e pessoas; quando se cala 

                                                 
21 Ele chega a ser, às vezes, teorizado como violência institucional, regulada por meio de leis, numa visão 
fundamentada no conceito de poder absoluto que acompanhou o surgimento do Estado-nação, e que é 
apoiado na concepção imperativa da lei e na herança da tradição judaico-cristã (Damacena & Arnaud, 2001, 
p.9). 
22 Nelas parte-se da idéia de que a natural agressividade animal seria reprimida no ser humano, perdendo 
assim a sua função. A ausência dessa naturalidade tornaria as atitudes humanas irracionais e daria origem a 
uma crueldade que os animais não manifestam (Damacena & Arnaud, 2001). 
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ou se consente a chacina de menores, de sem-terras e de presos; quando se nega o direito à 

vida digna e plena ao mendigo, ao favelado ou ao índio (Aldrovandi, 1997; Pádua, 2001).  

Assim, o poder mostra suas diferentes faces, conforme explicam Damacena & 

Arnaud (2001, p. 10-1):  

“...de um lado ele se apresenta como imposição, como domínio a 
qualquer preço, como reação a uma privação, de outro lado se 
apresenta como as formas do agir conjuntamente, da expressão dos 
conflitos e da busca de soluções e, portanto, do espaço da cooperação e 
da mediação, da possível solidariedade e, contemporaneamente, do 
conflito. Ele se multiplica, torna-se o problema dos poderes (no plural), 
e por fim, dos espaços e das modalidades de ação.”.  
 

Em relação à violência integradora do contexto brasileiro, Pádua (2001) também 

comenta a contribuição de Arendt, ao favorecer a reflexão sobre a união do poder e da 

violência em nossa sociedade e como se mantém nas relações cotidianas. A autora resgata 

que no Brasil, utiliza-se a violência para a aquisição do poder e do poder para ser violento.  

Isto pode ser observado no policial que agride física ou moralmente, para garantir a 

ordem; no homem que pode ser violento com a mulher, em virtude do poder a ele legado 

historicamente, pela sociedade; nos pais que podem ser violentos com os filhos, em nome 

da responsabilidade que eles têm para com esses; e assim sucessivamente, o patrão em 

relação ao empregado; aquele que detém o saber, o dinheiro ou a autoridade delegada pode 

agir com violência. Como resultado da violência sofrida, a maioria das vítimas almeja um 

dia poder ser violenta e assim obter o que deseja, ou mesmo, utilizar-se da violência para 

podê-lo, alimentando seu ciclo (Aldrovandi, 1997; Belli, 1999).  

Cardia (1998) baseando-se em várias pesquisas americanas, corrobora que a 

violência é aprendida nos grupos primários de socialização, ou seja, na comunidade, na 

família, no grupo de amigos e nas gangues juvenis. No caso da exposição de jovens e 

crianças à violência, a autora sugere a existência de um maior potencial para a 

delinqüência, o que implica em atitudes de violência inclusive dentro da escola 23, a fora, 

outros efeitos prejudiciais ao vitimizado.  

                                                 
23 A violência sem dúvida, tem sido um fator contemporâneo “...que vem se constituindo como complicador 
para as relações estabelecidas na escola...” e criador de dificuldades para o processo de ensino-aprendizagem 
(Brasil, 2000b). 
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Este processo de reprodução da violência é comentado da seguinte forma: 

“Se levarmos em consideração o fato de que as crianças aprendem por 
imitação, o que podemos esperar dessas crianças, filhos de lares 
desequilibrados, incapazes de transmitir-lhes valores éticos e morais? 
Naturalmente, externarão a violência e o desrespeito que sofrem dentro 
de casa, agindo na sociedade como sociopatas. Nas ruas, os menores 
sofrem humilhações, assédio e violência sexual ou são aliciados pelos 
traficantes e ladrões. Aqueles que se tornam infratores podem ser 
exterminados, ou então, são recolhidos em instituições corretivas que 
deveriam recuperá-los... Ao deixarem essas instituições, devolvem à 
sociedade a mesma violência que dela receberam.” (Aldrovandi, 1997, p. 
44). 
 

Porém, para Minayo & Souza (1997-1998), tão importante quanto compreender as 

descobertas e argumentações da biologia, psicologia, genética e neurofisiologia no tocante 

as causas da violência humana e suas relações com o poder, é também, conhecer os 

mecanismos resultantes da transformação do biológico pelo social e do biológico como 

constituinte do social, sem que atributos como cor e raça, por exemplo, sejam considerados 

biologicamente determinantes da violência.  

As autoras propõem, levando em conta que a vida social e privada pautam-se num 

mundo subjetivo, a valorização da unidade dialética24 do natural, do individual e do social, 

do hereditário e do adquirido. Sua proposta, apóia a teoria de Marcel Mauss que defende a 

complementarização dinâmica entre o biológico, o psicológico, o social e o ecológico, ao 

sustentar a idéia de que toda atividade vital humana, põe em jogo relações sociais, culturais 

e emoções, afeta tanto a constituição física, corpórea e biológica, quanto à consciência e o 

espírito humanos.  

Deste modo, em relação à violência, o fator social não tem papel absoluto, embora 

ele represente condição necessária à formação e ao desenvolvimento da personalidade, 

conforme citado por Minayo & Souza (1997-1998): “A conjunção dialética do social e do 

biológico no ser humano, inscreve-se no seu emocional, o que significa que suas 

aspirações e ações são fruto, a um só tempo, de suas condições sociais de vida e de suas 

particularidades biológicas.”.  

As autoras fazem também, menção aos teóricos Merton e Huntington, os quais 

explicam o fenômeno violência, como resultante dos efeitos destruidores dos acelerados 

processos de mudança social, provocados principalmente, pela industrialização e 

urbanização.  

                                                 
24 Desenvolvimento de processos gerados por oposições que provisoriamente se resolvam em unidades; 
Segundo Marx, o processo de descrição exata do real (Ferreira, 1986). 
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Para tanto, apoiam-se no fato de que as periferias dos grandes centros urbanos, 

acolhem massas migratórias as quais passam a viver sob condições de extrema pobreza, 

desorganização social, exposição a novos comportamentos, com grandes dificuldades de 

realizarem suas aspirações. Neste contexto, um conjunto de variáveis como o tamanho das 

cidades, a aglomeração de pessoas, a perda de referências familiares e de raízes culturais, 

favoreceriam a formação de subculturas periféricas vivendo à margem das normas e leis 

sociais, o que desencadearia a delinqüência e o crime (Deccache-Maia, 1997).  

De certo modo Pinheiro et al. (1994) comungam esta mesma teoria, ao afirmarem 

que atualmente, “...a rebelião contra a iniqüidade muitas vezes assume a forma de 

violência endêmica” e que a 

“...conjuntura mundial de recessão, desemprego estrutural e crescentes 
disparidades sociais contribui para a marginalização dos setores mais 
pobres e vulneráveis da população, não lhes deixando nenhum espaço, a 
não ser o caminho da violência e das atividades ilegais.” (Pinheiro et 
al., 1994, p. 194-5).    
 

Neste violento cenário urbano de muitas vítimas, agressores e crimes, Zaluar 

(1994) contextualiza a questão da convivência entre bandidos e trabalhadores, como 

necessária e dolorosa, havendo uma identificação parcial e móvel, onde o elemento 

principal que os distingue e opõe, é a ética do trabalho. Para o trabalhador pobre, o orgulho 

de sustentar a família, através do seu próprio esforço, o faz sentir-se superior moralmente 

em relação ao bandido, o qual, é seduzido pelo consumismo, pelo dinheiro fácil e pelo 

poder da arma de fogo.  

Embora, ambos sejam marcados pela falta de sorte ao viverem numa sociedade 

autoritária e fechada, sem perspectivas para os jovens, a vida no crime, passa a ser uma 

opção, uma escolha por entre os estreitos limites que levam à vida dura de trabalhador mal 

remunerado e à vida curta de bandido.  

Em sintonia com esta linha de pensamento, Damacena & Arnaud (2001) lembram 

que, a associação entre rápido crescimento urbano e aumento da criminalidade foi e 

continua sendo um traço marcante nos estudos sociológicos, que correlacionam violência e 

miséria, criminalidade e pobreza urbanas. 

Para Pádua (2001), as raízes da violência são mais profundas do que o desejo de 

proteção e o que há “...é a violência crescente que permeia a sociedade civil em termos 

não apenas de criminalidade, mas também de violência interpessoal nos espaços privados 

e sociais, da qual participam agentes do Estado e agentes privados.”. 
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Por sua vez, Minayo & Souza (1997-1998) também analisam o modelo estrutural 

funcionalista com reservas, posto sugerir que tais mudanças, exercem uma força de atração 

sobre os atores sociais e conseqüentemente os leva a desenvolver comportamentos 

violentos e criminosos. Então, as autoras indagam se migração interna, favelização, 

condições precárias de vida, desemprego 25, acesso escolar reduzido, seriam geradores de 

comportamentos desviantes, uma vez que, esta corrente que atribui à transição a violência, 

reduzindo-a a crime26 e delinqüência, parece desconsiderar as violências estrutural, estatal 

e cultural, as quais comumente se mostram naturalizadas (Andrade, 2001). 

Por sua vez, Ramos (2002, p. 1) corrobora que na  

“...esfera pública, a ausência do Estado na implementação de políticas 
sociais e o conseqüente aumento da miséria abriu espaço para a longa 
história de crimes em diversos conflitos agrários no campo e, hoje, nas 
grandes cidades, atrai para o narcotráfico a parte da população mais 
excluída, gerando mais desigualdade e violência.” Assim, “...a violência 
estrutural banalizou a violência do cotidiano.”.  
 

Outro grupo de teorias, interpreta os processos e as condutas violentas, como 

formas de sobrevivência das classes sociais desfavorecidas pelo capitalismo e suas 

gritantes contradições geradoras de desigualdades sociais que levariam os pobres a se 

rebelar e a tentar recuperar o excedente de que foram expropriados (Minayo & Souza, 

1997-1998).  

Deste modo, as autoras mencionam ainda, ter sido Sorel27, o primeiro pesquisador a 

explicar a violência como revolta dos despossuídos. Neste caso, a relação dialética entre 

senhor e servo aparece como definidora da violência e aponta a vida sendo transformada 

em luta pelo reconhecimento, por meio de confrontações estratégicas em torno do poder 

político.  

                                                 
25 Segundo Brasil (2000c, p. 54), “Uma das conseqüências da hegemonia neoliberal no mundo globalizado 
em que se vive hoje é a presença do que se conhece como ‘a nova questão social’, representada pela situação 
a que se encontram submetidos os trabalhadores, em uma sociedade do desemprego, como tende a ser a 
atual.”. Não há crise do trabalho ou seu fim, mas o que está em crise é o emprego, entendido como trabalho 
socialmente protegido, trabalho regulamentado. O desemprego, embora mais alto entre as mulheres, atinge 
expressiva parcela dos homens chefes de família no Brasil (Pastore, 1999). 
26 Jur. Do latim crimen, acusação. Ação ou omissão ilícita, culpável, tipificada em norma penal, que ofende 
valor social preponderante em determinada circunstância histórica. O adjetivo "culpável", empregado no 
conceito exposto, tem, evidentemente, um sentido mais amplo, incluindo o dolo e a culpa stricto sensu. 
Magalhães Noronha considera o crime "a conduta humana que lesa ou expõe a perigo um bem jurídico 
protegido pela lei penal" (Andreson, 2002). 
27 Para este e outros intelectuais do início do século XX, a violência era vista como algo capaz de abalar o 
mundo da burguesia e que, ao introduzir o desregramento, o caos, contribuiu para a criação de um novo tipo 
de sociedade. Trata-se do elogio a uma violência libertadora dos oprimidos e de uma fé em seu poder 
purificador e criativo (Costa, 2000). 
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No entanto, acreditam tratar-se de uma visão exterior da violência, com caráter de 

instrumento de justiça, desconsiderando outros aspectos da violência social/cultural e suas 

profundas raízes na criatura humana. Daí, seu posicionamento ser o de não explicar a 

violência social com base exclusiva em problemas econômicos como a pobreza. 

Em contrapartida, Costa apud Costa (2000), correlaciona a violência 

contemporânea aos efeitos perversos do processo de mercantilização capitalista28, 

posicionando-os como destruidores de valores ou normas sociais que não se relacionam a 

ideologia do lucro fácil e da busca da satisfação imediata do desejo de consumir.  

Num contexto onde as oportunidades de trabalho se mostram reduzidas, Aldrovandi 

(1997) e Cardia (1998) mencionam que a crise econômica diminui as chances para a 

mobilidade social ascendente, levando muitos indivíduos a substituírem as atividades 

legais pelas ilegais, favorecendo a expansão do mercado das drogas. 

Por outro lado, Adrovandi (1997) comenta a intensa veiculação de diversas formas 

de violência na maioria dos canais de TV, tanto explícita, ao apresentar-se de forma bruta e 

insana, como implícita em novelas e filmes incentivando crianças e adolescentes inclusive, 

a desequilíbrios da sexualidade (Yuguend, 2002).  

Mesmo considerando que a visão constante da violência, em especial por crianças e 

jovens, chega a minimizar as inibições aprendidas contra o comportamento violento, 

dessensibilizando- lhes através da repetição e aumentando o limiar de tomada de 

consciência, Adrovandi (1997) acredita ser pouco provável que a violência áudio visual, 

seja fator fundamental na promoção da agressividade humana.  

Ao retomar a questão do lucro a qualquer preço, Zaluar (1997) propõe que, para 

haver melhor entendimento da onda de violência, seja feita uma análise além das fronteiras 

nacionais. Em especial, quanto àqueles que optam por viver envolvidos em negócios legais 

e ilegais conforme mostram inúmeras evidências.  

                                                 
28 Idealizamos em escala quase mundial o lucro como valor supremo e o consumo como fonte mágica de 
superação de dores e angústias em direção do prazer e da felicidade (Costa, 2000, p. 10). 
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Portanto, Zaluar (1997) afirma que a violência em geral, não deve ser somente 

justificada ou apoiada em fatores como o nível do salário mínimo ou desemprego no 

Brasil, pela violência costumeira do sertão nordestino ou mesmo, simplificada pela 

imagem do menino favelado 

“...com um fuzil AR15 ou uma metralhadora UZI na mão, as quais 
considera como símbolos de sua virilidade e fonte de grande poder 
local, com um boné inspirado no movimento negro da América do Norte, 
ouvindo música funk, cheirando cocaína produzida na Colômbia, 
ansiando por um tênis Nike do último tipo e um carro do ano...” (Zaluar, 
1997, p. 17).   
 

 Há questões que independem do salário mínimo local, como por exemplo, quem 

fornece a menores marginalizados tais instrumentos de poder e prazer, e, quem e como se 

estabeleceram e continuam sendo reforçados neles, valores que os impulsionam a ações, 

através das quais buscam irrefreavelmente o prazer e o poder.  

 Kahn (s.d.c) baseando-se em pesquisas29, afirma que apesar de existir relação entre 

desemprego e criminalidade, tal relação é fraca, condicional e relativa, não sendo portanto, 

direta e imediata, posto envolver todo um processo de marginalização, e uma série de 

outros fatores como drogas, álcool e desestrutura familiar. Deste modo, para o autor, o 

desemprego de hoje só se reflete nas taxas de criminalidade futuras. Já a criminalidade 

atual é fruto do desemprego passado.  

Portanto, mesmo não imediata, a relação entre crime e desemprego é inegável, 

configurando-se como um dos principais fatores do aumento da violência e da 

criminalidade no Brasil (Dimenstein & Rossetti, 1998).  

Prosseguindo em sua análise sobre as diversas causas e processos relativos a 

violência em geral, Minayo & Souza (1997-1998) discutem também, as teorias que 

apontam este fenômeno mundial e o crescimento dos índices de criminalidade no Brasil, 

como indicadores da falta de autoridade do Estado ao exercer um poder repressivo e 

dissuasivo dos aparatos jurídicos e policiais. Neste caso, esta corrente teórica, advoga a 

favor da força repressiva estatal, entendendo-a como condição de ordem e progresso. 

Tanto as autoras como Zaluar (1997), corroboram que a delinqüência desenvolve-se 

à sombra da convivência e apatia das autoridades e dos aparelhos repressivos.  

                                                 
29 Datafolha em 1991 com 645 presos da Casa de Detenção revelou que, no momento do crime, 27% dos 
criminosos não estavam trabalhando. Com os jovens infratores investigados em 1996 pelo Movimento 
Nacional de MeNinôs e Meninas de Rua, observou-se algo semelhante: 53% não trabalhavam e 44% 
trabalhavam informalmente na hora da infração (Kahn, s.d.c). 
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Neste sentido, Pinheiro et al. (1994) acrescentam que em muitas sociedades, em 

todos os continentes, a relação entre o governo e sociedade tem sido caracterizada pela 

ilegalidade e pelo poder arbitrário, ao qual a maioria da população tem que se submeter.  

Os autores afirmam também que, mesmo quando muitas sociedades se tornaram 

democráticas, as práticas autoritárias mantiveram-se inalteradas, o que permite ainda hoje 

seja observado, a existência de uma violência ilegal enquanto regra e não exceção. Daí o 

porquê, de muitos dos regimes constitucionalistas pelo mundo, continuarem a tolerar a 

existência de áreas de terror contra minorias étnicas, classes consideradas perigosas e 

outros grupos indesejáveis.  

Portanto, a cultura da violência no Brasil, conforme cita Marcondes Filho (2001), 
 

“...é formada pela soma de um estado genérico de decomposição do 
Estado burguês e dos direitos civís, decomposição inclusive de um certo 
pacto de civilidade, conquistado nas sociedades ocidentais através de 
campanhas e processos educacionais humanitários, com traços 
eminentemente locais de violência arraigada à cultura.” (Marcondes 
Filho, 2001, p. 9). 
 

Aldrovandi (1997) corrobora que, a violência provém da somatória de inúmeros 

fatores, sendo pouco provável que somente um, isolado, deflagre o ato violento, embora 

todas as ciências já analisadas até o momento, tentem esclarecer o problema contribuindo 

de algum modo para sua compreensão e solução.  

Por conseguinte, independente das várias linhas interpretativas sobre a violência, 

suas causas, relações com variados fatores e implicações diversas, está comprovado que ela 

afeta a saúde física e mental do ser humano e portanto, sob este aspecto, também tem sido 

objeto de múltiplas investigações e ações, conforme mencionam Minayo  & Souza (1997-

8): “A violência afeta a saúde porque ela representa um risco maior para a realização do 

processo vital humano: ameaça a vida, altera a saúde, produz enfermidade  e  provoca  a 

morte como realidade ou como possibilidade próxima.”. As autoras lembram ainda, que a 

Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), em 1993 e 1995, declarou que a violência 

em função do número de vítimas e das seqüelas emocionais produzidas, adquiriu caráter 

endêmico, tornando-se um problema mundial de saúde pública. Assim, embora a violência 

seja um peso não apenas pelo seu significado em perdas de vidas, horas produtivas e 

atração aos investimentos, é também gasto com saúde.  
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O Brasil faz parte deste rol de países onde a violência exerce impacto significativo 

sobre a saúde da população, embora, a morbidade por violência seja difícil de ser 

mensurada, devido a alguns inconvenientes como: escassez de dados oficiais; imprecisão 

das informações nos Boletins de Ocorrências (BO) policiais; pouca visibilidade de alguns 

tipos de agravos ou multiplicidade de fatores que envolvem atos violentos (Minayo  & 

Souza, 1997-1998).  

Pádua (2001) em conformidade com Secco (2000), ao comentar que a violência 

gera o medo, aponta para a instauração de uma violência ainda maior, observada nas 

reações que esta sensação desencadeia nas pessoas. O medo também leva a 

comportamentos típicos de isolamento e alienação, situações estas, que se opõem ao 

movimento de expansão do exercício dos direitos civis como a vida, a liberdade e a 

igualdade de todos diante da lei, aprofundando a desigualdade social e favorecendo a 

morbidade. Assim, o medo paralisa a busca de soluções não violentas para a violência.  

Sobre estas reações defensivas, Aldrovandi (1997) cita que isso tudo é muito fácil 

de se perceber ao observarmos “...que as fachadas das casas exibem altos muros dentro 

dos quais circulam cães ferozes. Nas grandes cidades as pessoas trafegam pelas ruas com 

vidros fechados... Teme-se igualmente a ação dos criminosos e dos policiais...”  

Cardia (1998) e Belli (1999) corroboram que o medo da violência fortalece ainda 

mais os preconceitos e estereótipos, assim como as conseqüências desencadeadas por ele, 

em especial nas populações de grandes centros urbanos, onde as pessoas desconfiam de 

jovens, estranhos e pobres com maior freqüência. Os que não têm condições de fugir das 

áreas mais violentas e desvalorizadas, o fazem de modo psicológico, limitando seus 

contatos com a comunidade, ao restringirem sua vida coletiva para fechar-se na vida 

doméstica, mudando deste modo, suas rotinas e estilo de vida.  

Então, de acordo com Cardia (1998), se as pessoas não podem mudar de residências 

e se a violência não pode ser reduzida, a saída que sobra é a psicológica. Por isso, tendem  

a normalizar a violência como um fato da vida, isto é, podem se dessensibilizar e 

normalizar a violência ao terem de conviver com um estresse permanente, com alto custo à 

saúde física e mental. 

 Njaine et al. (1997) consideram que, a construção de uma sociedade menos violenta 

e mais democrática, depende da participação de todos os seus setores e segmentos,  maior 

consciência dos cidadãos e ações solidárias, tanto no nível individual quanto institucional.  
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Ninô (1994) ressalta a necessidade de se resgatar a cidadania, através da luta 

política pelo direito de ter direitos, mesmo entrando em confronto com as ideologias que 

clamam pelo controle policial e militar do espaço público. 

No entendimento de Zaluar (1997), são tantos e complexos os processos que 

envolvem a tarefa de controle da violência no mundo, que não pode ser exclusividade de 

nenhuma instância ou organização, seja governamental ou não. Em especial, o problema da 

criminalidade também não será resolvido com o funcionamento focalizado do Sistema 

Judiciário que “...pune o criminoso menor, menos importante no circuito dos envolvidos e 

menos responsável, por assim dizer, pelo início do fluxo das atividades criminosas, 

especialmente as relacionadas com o tráfico.”.  Para a autora, não é apenas a implantação 

de políticas de emprego ou aumentos salariais, inclusive de policiais enquanto funcionários 

públicos que controlará a violência em geral, mas a restauração das redes locais de 

reciprocidade positiva através de parcerias com associações de bairros, reforçando as 

solidariedades enfraquecidas entre gerações dentro e fora das classes sociais, a partir da 

abertura de espaço político.  

Portanto, refazer o que a autora nomina de redes de solidariedade, envolve um 

trabalho intenso, inclusive com a juventude, visando resgatar seus valores enquanto 

cidadãos, através do reconhecimento e valorização do que foi conquistado politicamente e 

da criatividade cultural das camadas sociais populares, subalternas, trabalhadoras ou 

dominadas. Desta forma, Zaluar (1997) acredita ser possível que as sociedades locais 

revivam, de tal modo que sejam capazes de se mobilizar para escolherem a composição de 

comitês e comissões, sem nomeação pelo governo, conquistando maior legitimidade no 

seio da democracia e resgatando então, a efervescência social e cultural que os homens e 

mulheres perderam com a crescente violência entre vizinhos e a polícia.  

Em linhas gerais, Vieira (1997) corrobora ser possível o melhor controle da 

violência e da criminalidade no Brasil, a partir de investimentos nas áreas da educação, 

trabalho e lazer, envolvendo ações somativas de municípios, empresários e comunidades. 

O autor menciona algumas experiências nacionais e internacionais que deram certo, 

desenvolvidas a partir de projetos elaborados por membros da sociedade civil e integrantes 

de Organizações Não-Governamentais (ONGs), cujos resultados mostram-se positivos não 

apenas ao controle de diversas formas de violência, mas também, no tocante a sua 

prevenção. Embora em número reduzido, tais modelos podem e necessitam ser 

reproduzidos em diversas partes do mundo. Portanto, diante da complexidade da temática, 

mais do que nunca, justifica estudos na área.  
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§ A violência na sociedade contemporânea brasileira 
 

 

 

 

egundo Ninô (1994), é possível identificarmos na presente era neo-

liberal30, o desenvolvimento de forma generalizada da violência organizada e difusa, tanto 

fora como no interior do Estado, levando principalmente, à quatro tendências no seio da 

sociedade brasileira. A primeira, é apontada como sendo o extermínio de segmentos sociais 

pobres e miseráveis, visando sobretudo, grupos étnicos raciais definidos. A segunda, 

refere-se a uma cultura de violência, inclusive intrafamiliar que assume formas 

hierárquicas de relações sociais. Já, o crime organizado31 e a mídia, uma indústria cultural 

de massas formadora de opinião pública, correspondem respectivamente, as terceira e 

quarta importantes tendências. De acordo com Marcondes Filho (2001), a violência 

enquanto tema sociológico, é recente. Embora o termo já fosse utilizado na Antigüidade,  

“...as sociedades só despertaram para a problematização da violência a 
partir de meados do século XIX, quando foi tema de discussão em Hegel, 
Marx e Nietzsche, particularmente em função dos movimentos sociais, 
das revoluções socialistas e dos levantes das massas que conturbaram o 
cotidiano, principalmente, europeu daquela época.” (Marcondes Filho, 
2001, p. 4).  
 

Porém, em um rápido balanço do século XX em relação a violência, Souza (2001) 

aponta para uma série de atrocidades mundiais, a todos os níveis, iniciando-se com a I 

Guerra Mundial (1914-1918), onde houve trincheiras, gases venenosos e milhões de 

mortos civis e militares.  

Numa sucessão de dramáticos fatos históricos, o autor resgata ainda, a Guerra 

Espanhola, que se seguiu de tantas outras barbáries praticadas em campos de extermínio 

como Dachau, Auschwitz e Treblinka, durante o diabólico Holocausto; os cogumelos 

                                                 
30 A chamada receita neoliberal, tem servido como modus operandi do modelo econômico mundializado ou 
da globalizalização que se caracteriza por uma menor participação do Estado na vida das sociedades; 
regulação pelo mercado das transações entre pessoas, pessoas e instituições, destas entre si; privatizações; 
abertura de mercados e fim do protecionismo estatal a certas áreas de atividades econômicas; 
desregulamentação das relações trabalhistas (Brasil, 2000c). Implica num processo de mundialização da 
cultura liderada pelo ocidente, levando cada cidadão a incorporar “...um modelo considerado ‘superior’ e 
portador de ‘progresso’ em todas as dinâmicas da vida social.”. Há no entanto, em sua própria base o 
princípio da exclusão (Scavino apud Brasil, 2000c, p. 64) 
31 “...narcotráfico, comércio e contrabando de armas, extorsão, seqüestro e corrupção, cujos modos de 
organização envolvem estruturas e segmentos do aparelho policial, judiciário do Estado.” (Ninô, 1994, p. 1; 
Marcondes Filho, 2001). 
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atômicos de Hiroshima e Nagasaki e a seguir, o temor do terceiro conflito mundial, com a 

possível destruição nuclear do planeta, nos tempos de guerra fria.  

Deste modo, a historicidade da violência no mundo, vem acumulando os 

genocídios32, as guerras localizadas, as bombas de napalm, as torturas sistematizadas, da 

Argélia ao Chile, passando pelo Brasil, Argentina, Uruguai, para alcançar o Camboja, a 

Burundi, Bósnia, Croácia e Kosovo. A violência aos discursos modernistas, é a própria 

negação da sociabilidade. Frente ao choque entre a visão racional e progressista do mundo 

e a realidade de tantas agressões cotidianas, o mundo moderno se mostra perplexo pela 

banalidade do mal (Arendt apud Rifiotis, 2000; Souza, 2001).  

Então, mesmo com o fim da bipolaridade bélica oriente-ocidente, não desapareceu 

a violência mas esta, deixando suas dimensões de grande visibilidade, continuou se 

espalhando em violência ordinária, permanente, ressurgindo nas ruas das cidades, nos 

estádios esportivos. Uma violência costumeira e estendida (Souza, 2001).  

 De acordo com Cardia (1998); Carvalho (1999) e Costa (2000), a violência tanto no 

campo como nas cidades sempre existiu, assumindo formas específicas conforme o 

momento histórico, atingindo preferencialmente, as camadas subalternas da população, 

marcada por cicatrizes profundas. Njaine et al. (1997) resgatam que no Brasil, no final dos 

anos 60 e início dos 70, a mídia começou a dar maior atenção ao tema da violência urbana, 

apesar de voltar-se mais a entreter que a informar, utilizando-se de seus próprios critérios 

de relevância.33 

“Além da violência política do governo ditatorial, essa foi também a 
época do auge do “esquadrão da morte”34. No decorrer dos anos 70, 
assaltos brutais, tráfico de drogas e de armas, extermínios, homicídios e 
chacinas, praticados por policiais, bandidos ou pessoas comuns, 
multiplicaram-se em uma proporção assustadora.” (Costa, 2000, p. 3).   
 

                                                 
32Crime contra a humanidade, que consiste em, com o intuito de destruir, total ou parcialmente, um grupo 
nacional, étnico, racial ou religioso, cometer contra ele qualquer dos atos seguintes: matar membros seus; 
causar-lhes grave lesão à integridade física ou mental; submeter o grupo a condições de vida capazes de o 
destruir fisicamente, no todo ou em parte; adotar medidas que visem a evitar nascimentos no seio do grupo; 
realizar a transferência forçada de crianças dum grupo para outro (Ferreira, 2000). Do grego génos, gênero, 
tribo; e do latim caedere, matar. Extermínio de um grupo humano por motivos étnicos, raciais ou religiosos 
(Andreson, 2002).  
33 Assim, o tema da violência pode ser politizado ou despolitizado em função do reforçamento e da 
ampliação dos estereótipos sociais (Rondelli apud Njaine et al., 1997). 
34 O “esquadrão da morte” foi formado originalmente, em fins dos anos 50, no Rio de Janeiro. Seus 
integrantes eram policiais da polícia civil e, no início, tentaram justificar sua ação homicida como uma 
verdadeira missão de limpeza da sociedade de criminosos indesejáveis. Mas, gradativamente, seus membros 
envolveram-se com quadrilhas de criminosos, grupos de extermínio e delitos de todos os tipos. Em 1968, o 
“esquadrão da morte” passou a atuar na cidade de São Paulo (Costa, 2000). 
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Portanto, apesar do fim do governo militar e da restauração do processo 

democrático em nosso país, na década de 80, a violência aumentou e, desde o início dos 

anos 90 até os dias atuais, o medo e a perplexidade diante da brutalidade de crimes têm 

feito parte da vida das pessoas, especialmente das moradoras de grandes cidades 

brasileiras. Trata-se de uma violência visível, transparente e publicitária, classificada 

conforme o ponto de vista da nossa época como barbárie e monstruosidade. 

Assim, tem ocorrido, como violência de policiais contra manifestantes, presidiários, 

traficantes, tortura de presos, violência ostensiva dos grupos marginais executando 

chacinas, violência civil em que grupos de cidadãos comuns põem fogo em ônibus, 

provocam distúrbios urbanos, linchamentos, não sendo mais portanto, contrabalançada por 

um agir civilizado dos cidadãos entre si (Kahn, s.d.d.; Vieira, 1997; Cardia, 1998, 1999; 

Marcondes Filho, 2001).  

Conseqüentemente, a discussão sobre a violência no Brasil ganhou grande 

importância nos últimos dez anos, mobilizando cientistas sociais, pedagogos, juristas e 

outros estudiosos do assunto, os quais se pautaram em fontes teóricas variadas, acabando 

por produzir um debate disperso (Zaluar, 1999; Zaluar & Leal, 2001).  

Na verdade, o processo de mundialização e globalização35 trouxe profundas 

mudanças no sistema mundial, sendo que, além da economia, a violência e o crime 

também se globalizaram (Deccache-Maia, 1997; Santos, 1999). A exemplo disso, Cardia 

(1998, 1999) cita as máfias, os cartéis de drogas e armas36 que atuam em escala planetária, 

provavelmente inviáveis, se não fossem as facilidades com que bilhões de dólares circulam 

no mercado financeiro internacional. 

Então, Marcondes Filho (2001) aponta para a violência clássica que ainda encontra 

algumas manifestações no momento atual,  

“...não mais como “razão de Estado”, mas pulverizada em 
microsociedades, como as máfias, os grupos armados, as organizações 
terroristas, voltadas ao massacre de inimigos, ou no interior do aparelho 
de estado de nações em que não se deu a depuração totalitária, como em 
alguns países europeus e nas atuais democracias sul-americanas.” 
(Marcondes Filho, 2001, p. 5).   
 

                                                 
35 “...a idéia de que a globalização é um processo ‘unificador e virtuoso’ deve ser considerada uma 
construção histórica, ideologicamente construída e necessária conforme necessidades sociais específicas; não 
se trata de um conceito científico...o conceito de globalização não apenas é ideológico, como também falseia 
a realidade, pois parte do pressuposto que esse processo possui qualidades, que na verdade não tem.” ( Leher 
apud Brasil, 2000c, p. 63). 
36 De acordo com levantamentos do Instituto Latino-A mericano para a Prevenção do Delito e Tratamento do 
Delinqüente (Ilanud), 88,39% dos assassinatos no Brasil são cometidos com armas de fogo, sendo um dos 
campeões mundiais nesse tipo de crime (Gonzales & Lombardi, 1999). 
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Assim, a violência está em toda a parte e habita nosso cotidiano de forma estrutural 

e inerradicável, através de quadrilhas organizadas, máfias de drogas, assassinatos políticos, 

de índios, assassinatos comuns, chacinas diárias, massacres de presidiários, de 

trabalhadores sem-terra, corrupções, subornos, impunidades, sonegação solta, torcidas 

organizadas, tribos urbanas, seqüestros generalizados e indústria do crime. Suas 

manifestações e diversas conseqüências, marcam os grandes centros urbanos brasileiros, 

especialmente São Paulo e Rio de Janeiro, duas das cidades mais violentas e menos 

seguras do mundo (Marcondes Filho, 2001).   

Nos palcos social, institucional e privado onde transcorre uma série de violências e 

reações violentas, Costa (2000) corrobora ter sido a partir do início dos anos 80 que, 

especialmente, as pessoas residentes em bairros populares de cidades brasileiras, tiveram 

seu cotidiano radicalmente modificado com a formação e atuação de gangues,37 compostas 

por adolescentes e jovens armados, moradores em favelas, especializados em tráfico de 

drogas38 e na cobrança de pedágio de moradores e comerciantes de regiões circunvizinhas.  

Neste período, uma série de fenômenos de violência não se deram apenas em países 

em desenvolvimento e/ou com estruturas sociais e econômicas injustas e excludentes, 

como o Brasil, mas também, em nações ricas.  

A partir de uma visão amplificada da violência atual no mundo, Zaluar (1997) 

afirma que, a predominância de guerras étnicas dentro de uma mesma nação e de guerras 

moleculares no interior de grupos semelhantes, classes sociais, grupos étnicos, raciais e até 

de vizinhanças, demonstra o desmantelamento das teias da sociabilidade no espaço privado 

e da civilidade no espaço público.  

Segundo Pierre Bourdieu, é no capital social que a cultura do indivíduo se constitui, 

formada pela escola e pelo meio social em que vive, adquirindo gostos e diferentes estilos 

de vida. É nesse campo que estão os mercados e diferentes formas de capital, como o 

econômico, o corporal, o cultural, a escola, o social e o simbólico. O autor afirma então, 

ser dentro do capital simbólico que as relações arbitrárias se tornam relações legitimadas 

(Bourdieu apud Marcondes Filho, 2001).  

                                                 
37 Organizações de jovens em grupos, cujos integrantes são de origens variadas e diferentes ideologias; as 
gangues brasileiras podem ser identificadas sob um único signo: a violência desmedida e gratuita (Peixoto, 
2000).  
38 O tráfico propicia a multiplicação de crimes, porque incentiva o roubo de carros, as trocas de armas por 
drogas e os homicídios, com usuários sendo mortos por traficantes ou criminosos se matando na disputa por 
pontos de vendas.  
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Ainda, a respeito dessa violência simbólica, Brasil (2000b, p. 76) reafirma estar 

relacionada a um:  

“...produto da imposição de uma cultura arbitrária, por meio de atores, 
práticas e instituições também arbitráriamente selecionados e destinados 
a tal função, tampauco pode ser esquecida, uma vez que perpassa todo o 
tecido social, forma consciências, condiciona práticas sociais, é 
naturalizada e cumpre, sempre, a missão de reproduzir a ordem social 
dominante, de maneira dissimulada e socialmente aceita.”.  
 

Zaluar & Leal (2001) e Marcondes Filho (2001) defendem que tanto no espaço 

público como no privado, atuam duas formas de violência: a física, a qual oprime pelo 

excesso da força corporal ou armada e a simbólica, a qual exclui e domina por meio da 

linguagem.39 

Já, ao comentarem o debate multifacetado em torno da violência na sociedade 

brasileira, Damacena & Arnaud (2001) apontam para a sua atualização e concretude, uma 

vez, articulado em temáticas específicas por meio de âmbitos circunscritos e diversos 

sujeitos, contando com atividades de entidades de pesquisa, ONGs e movimentos  dirigidos 

à luta contra as diferentes formas de violência e à afirmação dos direitos humanos e civis. 

Mas, no entendimento dos autores, todo esse interesse, movimentação em prol da efetiva 

construção da democracia brasileira e o conhecimento cada vez mais completo e profundo 

sobre as características da violência no Brasil, embora favoreçam denúncias e propostas de 

percursos alternativos de desativação de seus mecanismos, ainda nos oferecem 

insuficientes materiais e síntese das informações acumuladas, capazes de contribuir com a 

construção de um quadro menos fragmentado e unilateral da real situação. 

Haddad & Pietrocolla (1997); Njaine et al. (1997) e Carvalho (1999), ao fazerem 

uma reflexão crítica da qualidade das informações sobre a violência no Brasil, 

depreenderam que, no processo de produção de dados por fontes oficiais de informação, a 

geração, a sistematização e a divulgação são de má qualidade, banalizadas, especularizadas 

e discriminatórias. Além disto, os dados são tratados como instrumento de domínio privado 

e não como uma prestação de serviço ao público, refletindo uma estrutura institucional 

autoritária e burocratizada. Assim, tornam-se insuficientes para informar a sociedade sobre 

a real expressão da violência e para a formulação de políticas públicas.  

                                                 
39 “A violência exercida pelo poder das palavras que negam, oprimem ou destroem psicologicamente o outro, 
seria operada sempre e necessariamente pelos agentes do Estado que detém o monopólio da violência 
simbólica legítima. Trata-se portanto, ...do poder de construção da realidade, que tende a estabelecer...o 
sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social), supõe aquilo que Durkheim chama o 
conformismo lógico, quer dizer, uma concepção homogênea do tempo, do número, da causa, que torna 
possível a concordância entre as inteligências.” (Bourdieu, 1989, p. 9). 
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Segundo Kahn (s.d.d), a falta de uma definição do termo violência, a carência e a 

imprecisão de dados, ainda propicia a exigüidade de comparações dos índices40 de 

violência de diferentes países em relação ao Brasil.  

Ao referir-se à violência cotidiana que impera nos dias atuais e em sendo 

banalizada pela mídia, Souza (2001) a situa num tempo de exploração e de asfixia da 

moralidade em que o horror está perdendo seu aspecto extraordinário nas práticas das 

violências urbanas41 e institucionais.42 

De acordo com Ninô (1994), trata-se da manifestação de uma indústria cultural de 

massas, que ajuda na formação da opinião pública através de aparelhos privados de 

hegemonia que “...acabam sendo polarizados pelo apelo ao uso da força como 

instrumento instaurador da segurança, desestruturando ainda mais os aparelhos policial e 

judiciário.”.  

Por sua vez, Kahn apud Werneck (2001) aponta para o interesse da mídia brasileira 

em veicular casos de violência conforme seus interesses, pois, freqüentemente divulga 

perfis distorcidos, desencadeando na população um medo maior, o desejo do 

endurecimento penal e do rebaixamento da maioridade. Trata-se de um veículo que ajuda a 

criar a insegurança, uma vez que a divulgação do crime na mídia guarda pouca ou 

nenhuma relação com a realidade, ocorrendo comumente uma super-representação dos 

crimes violentos contra a pessoa e uma sub-representação de crimes não-violentos.    

Neste contexto, Carvalho (1999) e Pádua (2001) incluem manifestações de diversas 

violências tais como as ocorridas em ambiente doméstico, nas relações de trabalho, entre 

gangues juvenis, contra as mulheres, no campo, nas prisões, em criminalidade organizada, 

na polícia e a conseqüente violação dos direitos humanos. 

                                                 
40 Na ausência de um indicador mais preciso, convencionou-se utilizar como medida de violência à taxa de 
homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Embora não seja um índice perfeito, os homicídios não sofrem 
tanto com o problema da subnotificação quanto os outros crimes e não existe praticamente sociedade que não 
tenha um registro sobre as causas de mortalidade de seus habitantes. Além, internacionalmente são poucas as 
divergências sobre o que é um assassinato (Kahn, s.d.d). 
41 “O termo violência urbana se refere, tanto na linguagem comu m como na maior parte das análises, a 
crimes contra a propriedade privada e contra a integridade física das pessoas, dentro de um quadro de 
crescimento conjunto do crime comum e do tráfico de drogas, sendo que este é considerado responsável pela 
crescente organização da criminalidade urbana” (Damacena & Arnaud, 2001, p. 18). 
42 “É identificada como um tipo de violência invisível, ou seja, trata-se da violência dos órgãos burocráticos, 
dos estados e do serviço público.” (Njaine et al., 1997, p. 5). 
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Damacena & Arnaud (2001) enquadram a violência urbana em um contexto mais 

amplo e complexo. Descentraliza as atenções dos fenômenos recentes de criminalidade 

urbana violenta, haja vista que, sua dimensão atinge as relações da convivência social em 

todos os níveis, inclusive as interações domésticas e institucionais, demonstrando que o 

processo de socialização para a violência não tem tido limites à medida que perpassa todas 

as relações humanas (Ninô, 1994; Haddad & Pietrocolla, 1997). 

Referindo-se ao contexto brasileiro, Minayo & Souza (1997-1998) mencionam que 

as cidades tornaram-se campos de batalha, onde há violência permanente contra os pobres 

e os pequenos que vivem em uma sociedade injusta, penetrando e solapando 

gradativamente, todo o tecido social em construção, “...elaborado a muitas mãos, onde a 

destruição e a criação se entrecruzam contraditoriamente, na coexistência da virtude e do 

pecado.”. Isto posto e de acordo com a visão das autoras, evidencia-se uma cultura 

violenta que sacrifica e vitimiza indivíduos pertencentes a camadas sociais mais carentes, 

uma vez estigmatizados como violentos, pela despropriação judicial, pela repressão e 

punição policiais e pela vulnerabilidade em serem recrutados pelo tráfico de drogas 

(Deccache-Maia, 1997; Belli, 1999). (Anexo D).  

Esta situação discriminatória é reconhecida por vários estudiosos do fenômeno 

violência, mesmo que para muitos, esteja bastante clara a relação entre altas taxas de 

homicídios no Brasil e condições de extrema pobreza43, assim como, todos os fatores a ela 

vinculados, a serem: busca por uma alternativa econômica e de sobrevivência encontrada 

no mundo das drogas e no envolvimento com gangues de rua (Pinheiro, 1997; Carvalho, 

1999; Kodato & Silva, 2000).  

Conforme defendem Zaluar (1996) e Carvalho (1999), a questão está basicamente 

na produção das leis e na atuação das instituições de controle social da violência em nosso 

país, que costumam identificar como criminoso apenas o delinqüente originário das classes 

populares.  

Assim, Dias & Andrade (1984, p. 552) esclarecem que  

“...a regularidade a que obedece a distribuição seletiva da criminalidade, 
tem sido atribuída às leis de um código social latente integrado por 
mecanismos de seleção dentre os quais tem se destacado a importância 
central dos estereótipos de autores e vítimas, além de processos 
derivados da estrutura organizacional e comunicativa do sistema 
penal...”.   

                                                 
43 “O Brasil rejeita teoricamente o racismo...entretanto, o mesmo não se pode dizer sobre as exclusões 
advindas da pobreza. Quando as discriminações raciais combinam com as discriminações contra o pobre, 
tem-se as mais claras situações de exclusão em diversos setores , por variados processos.” (Zaluar, 1997, p. 
3). 
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Estas autoras, consideram que esta distribuição desigual da criminalidade, pauta-se 

em variáveis geralmente, associadas aos pobres, como: o baixo status social e a cor. Este 

fato, no entanto, não exclui a realidade de constantes práticas de atos infracionais por 

elementos pertencentes a extratos sociais, econômicos e culturais mais baixos de nossa 

sociedade.  

Por sua vez, Miséria... (1998), Costa (2000) e Damacena & Arnaud (2001) 

reafirmam que nos últimos anos, as contestações à associação ou afinidade entre violência 

e pobreza urbanas se multiplicaram, baseadas em análises das realidades urbanas, na 

criminalidade e no perfil dos condenados por crime. Porém, independente da teoria, análise 

ou estudo mais coerente com a criminalidade e sua relação com a miséria, a pobreza e a 

violência, os autores questionam:  

“Quando e como a luta contra a miséria e a ignorância conseguirá 
eliminar o que dizem ser o ambiente que gera a criminalidade, em um 
universo que procede de modo desigual?...O cerne da questão passa da 
violência ao sistema que a produz incessantemente, sem que se possa 
definir com clareza as condições necessárias para construir relações 
não violentas.” (Damacena & Arnaud, 2001, p. 13).  

 
O que na verdade ocorre, de acordo com Pádua (2001), é que uma cultura de 

agressões como a brasileira, mascara a violência ao reduzí- la à criminalidade e aos pobres 

das cidades; tornando-a legítima para os que detêm o poder; fabricando o estereotipo do 

criminoso44 e justificando-a pelo medo (Marcondes Filho, 2001).  

Esta problemática porém, aponta para a não relação direta entre pobreza e 

delinqüência, posto que a criminalidade entre pessoas de classe média tende a crescer 

devido à falta de limites impostos família e pela sociedade, pela sensação de impunidade e 

onipotência, especialmente dos jovens de famílias mais abastadas, propiciando sua entrada 

à criminalidade, principalmente a partir do contato com o álcool e as drogas  (Deccache-

Maia, 1997; Impunidade..., 1999; Carvalho, 1999).  

De fato, a explicação de que a violência é causada só pela pobreza, segundo 

Dimenstein (1999), é um mito que tem sido quebrado pelas estatísticas relativas a violência 

e criminalidade de vários países, propondo novos desafios aos urbanistas.   

                                                 
44 “Perfil eleito como ideal...“bode expiatório” para tornar aceitável a desigualdade” (Pádua, 2001, p. 46). 
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Segundo mencionam Deccache-Maia (1997) e Teles & Melo (2002), a violência 

tem como atores-vítimas e/ou atores-espectadores, tanto pobres como ricos, sendo que o 

senso comum45 se baseia na realidade para construir sua interpretação deste fenômeno, no 

qual o crime é a principal expressão.  

No entanto, a naturalização do vínculo criado entre pobreza e crime, deve pois, ser 

relativizada, uma vez que, essa visão tem definido a vida de grupos de indivíduos que se 

encontram em situação de pobreza, os quais, por nascerem em determinada situação 

econômica, já encontram seu destino traçado pela sociedade, como marginais e criminosos.  

Para Pádua (2001), também a associação entre pobreza urbana e crime, revela-se 

insuficiente e simplista por várias razões, entre elas: a desconsideração do contexto 

violento das áreas pobres; o preconceito de que as famílias pobres e suas organizações 

comunitárias são desorganizadas e a atribuição de diferenças de acordo com a idade e o 

sexo, independentemente das condições sociais. Além disso, a autora ressalta ser 

necessário considerar que atualmente no Brasil, a miséria cresce entre mulheres e crianças, 

tornando-as as principais vítimas da violência, e que, nas áreas urbanas pobres, a oposição 

trabalhador/criminoso é uma das dinâmicas fundamentais desta cultura e comportamento.  

Na verdade, além da forte tendência geral de se identificar a cidade como lugar 

violento e as pessoas violentas com os pobres, a polícia é apoiada para mudar 

agressivamente a sociedade, ao controlar as chamadas classes subalternas, resultando na 

incorporação da violência legitimada.  

Peixoto (2000) corrobora tal questão, ao reportar-se as principais gangues juvenis 

brasileiras, sendo que em cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, o número de gangues 

compostas por jovens de classe média alta, têm aumentado. Tratam-se de rapazes com 

curso superior e acesso a vários bens materiais, o que põe em debate o fator condições 

sócio-econômicas como causa da violênc ia urbana. A esmagadora maioria dos membros de 

gangues em geral, é homem, abusa da violência como forma de provar sua masculinidade e 

se auto-afirmar através da violência desmedida e do culto ao corpo46 enquanto 

adolescentes. Há no entanto, muitas outras gangues extremamente agressivas. São 

originárias de regiões periféricas de grandes cidades brasileiras, cujos integrantes se 

reúnem sob a égide da exclusão social, desenvolvendo comportamentos destrutivos através 
                                                 
45 “A atitude natural é a atitude da consciência do senso comum precisamente porque se refere a um mundo 
que é comum a muitos homens. O conhecimento do senso comum é o conhecimento que eu partilho com os 
outros nas rotinas normais, evidentes da vida cotidiana.” (Deccache-Maia, 1997, p. 2). 
46 Muitos integrantes de gangues urbanas, como os pit boys e os skinheads (carecas) são lutadores de jiu-jitsu 
e usam anabolizantes para ficarem musculosos. O objetivo é se exibir para si e para outros homens, o que 
configura um caso patológico de narcisismo (Costa e Silva apud Peixoto, 2000). 
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de brigas em bailes, praças e ruas, afora, atos de vandalismo, como pichações e 

depredações de propriedades públicas e privadas.  

Este autor comenta ainda, que estas gangues são movidas pelo ódio como parte dos 

mecanismos típicos de sua identificação, adquirindo sentido, à medida que criam inimigos 

reais ou imaginários e que sua capacidade de ser cruel é potencializada exatamente, por 

agirem em bando.47 

Ao analisar a atual conjuntura criminal brasileira, Kahn (s.d.d, p. 5) reafirma a  

estreita relação da violência com o tráfico de entorpecentes, como multiplicador de crimes 

tipo furtos, roubos e mortes. O autor comenta que devido as drogas, 

“...consumidores são levados a furtar ou roubar para sustentar o vício, 
consumidores são mortos por traficantes por dívidas, distribuidores se 
matam pelo controle de pontos de venda, passaportes são roubados e 
falsificados para as ‘mulas’ internacionais, carros são roubados para 
serem trocados por mercadoria no exterior, aviões são roubados para 
transporte de carga, armas são contrabandeadas para a segurança dos 
pontos e depois são “alugadas” para seqüestros ou roubos a banco, e 
assim por diante, numa cadeia interligada de crimes.”.48 (Kahn, s.d.d, p. 
5).  
 

Para se ter uma idéia, o Brasil em termos de taxa de homicídios, tem ultrapassado 

todos os limites do tolerável. Em 1997, ocorreram por volta de 40.000 assassinatos no país, 

o que equivale a superar a soma de todos os que ocorreram nos EUA, Canadá, Itália, Japão, 

Áustria, Portugal, Inglaterra, Austrália e Alemanha neste ano. Mesmo em relação aos 

países da América Latina, onde a realidade social é semelhante à brasileira, a comparação 

continua absurda (Kahn, s.d.d; Secco, 2000; Beting, 2001). Já, em 1998, foram 41,8 mil 

homicídios, número indicativo de que a violência brasileira mata mais que as guerrilhas 

endêmicas da Colômbia e do Peru e que a Guerra do Vietnã, onde durante vinte anos, 55 

mil soldados americanos foram aniquilados.49 

 

                                                 
47 As pessoas têm seu julgamento moral individual anulado e se deixam levar pelas outras; em grupo as 
responsabilidades individuais se dispersam (Kahn apud Peixoto, 2000). 
48 A nível macro, já foi constatado que a violência é maior nos países onde existe produção, consumo ou 
rotas internacionais de tráfico de drogas (Kahn, s.d.d). 
49 Placar superável em menos de um ano e meio em terras brasileiras. 
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“Nesse cenário, com 24 assassinatos por 100.000 habitantes, a taxa 
nacional de homicídios equivale ao quádruplo do índice da Costa Rica e 
é nove vezes superior à da Argentina. O Brasil só perde no ranking dos 
homicídios para a imbatível Colômbia (78 mortos por 100.000 
habitantes), Honduras (64 por 100.000) e Jamaica (29).”50 (Secco, 
2000, p. 3). 
 

Ainda, este autor menciona que na maior parte dos homicídios, a vítima conhecia 

seu algoz, havendo muitos casos de dívidas de dinheiro ao assassino ou a alguém para 

quem a vítima trabalhava, sendo comum no terreno das drogas, a cobrança de dívidas com 

a morte do inadimplente.  

Kahn (s.d.d) corrobora a importante correlação da produção e tráfico de drogas com 

a violência, sugerindo ainda, que a combinação explosiva de fatores como: modernização e 

urbanização aceleradas, desigualdade social, padrões de consumo de primeiro mundo, 

liberdade política e ausência de freios morais e religiosos, assim como, a economia 

estagnada em vários países, contribuem muito para o fenômeno da violência latino-

americana.  

Assim, no universo da criminalidade, a droga é a grande vilã e de acordo com 

Secco (2000), estima-se que a cocaína e o crack estejam por detrás de 60% dos 

assassinatos no Brasil. Assim sendo, vários estudos indicam que muitas brigas e 

homicídios resultam de disputas por motivos fúteis e relacionados com a manutenção do 

respeito a outros, afora o alto consumo de entorpecentes e álcool por jovens (Vieira, 1997; 

Cardia, 1998, 1999).  

Um dos estudos mais confiáveis neste sentido, refere-se a uma pesquisa do Ilanud 51, 

a qual aponta que 48% dos homicídios com armas de fogo no Brasil, são cometidos por 

criminosos não profissionais, tratando-se portanto, de pessoas comuns que praticam os 

crimes por motivos banais, como por exemplo, durante brigas em bares (Vieira, 1997; 

Gonzales & Lombardi, 1999). 

Como integrador do desrespeito à própria vida e a vida do outro, Zaluar (1997) 

considera também que, o antagonismo violento desconhece as regras da sociabilidade, do 

respeito mútuo, da aceitação das diferenças, capaz de enquadrar o outro como inimigo 

                                                 
50 Os dados foram coletados a partir de pesquisas realizadas por organismos internacionais, principalmente os 
vinculados a ONU, os quais constituem o maior manancial para este tipo de informação. United Nations 
Survey on Firearm Regulation (UNSFR, 1997, 36 países); U.S Center for Diesease Control (CDC, 35 países); 
United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System (TRENDS, 1990-1994, 
59 países) e o International Crime Statistics (ICS, 1994, 84 países) (Kahn, s.d.d). 
51 Centro de pesquisa, debate e divulgação de tecnologias e experiências nas áreas da Justiça Penal, da 
prevenção e do controle do crime, do sistema pris ional e dos direitos humanos, não sendo um órgão policial 
(Vieira, 1997). 
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mortal, especialmente no que se refere a galeras, turmas, tribos urbanas que redefiniram 

suas identidades sociais em termos territoriais, estranhando-se mutuamente a ponto de 

gerar violências brutais. A sociedade convive então, com formas de violência primitiva, 

sendo que quadrilhas, tribos, torcidas organizadas e outros do gênero, possuem uma 

codificação moral, uma ideologia transcendente a qual não se vinculam a realização de um 

projeto específico  (Peixoto, 2000; Marcondes Filho, 2001).  

Em detrimento desta problemática, no Brasil, o crescimento da violência fatal, 

especialmente, nos grandes centros urbanos, tem vitimizado muitos jovens 52 entre os 15 e 

24 anos, sendo o homicídio a primeira causa de mortalidade. Por sua vez, 44,4% dos 

jovens mortos nas capitais brasileiras em 2000, foram vítimas de homicídio (Zaluar, 1997; 

Cardia, 1998; 1999; Zaluar & Leal, 2001; Moisés, 2002).  

Apoiando-se em dados oficiais que não incluem a negligência e o abandono de 

crianças e adolescentes, Werneck (2001) afirma que no Brasil, as estatísticas de mortes por 

causas externas53 mostram que o fenômeno do jovem como vítima já se transformou em 

uma epidemia.  

Um estudo da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO), apontou que em 1980, as causas externas correspondiam a 52,9% do total de 

mortes em nosso país. Dezoito anos mais tarde, esse número alcançava 67,9%, sendo que a 

quantidade de pessoas assassinadas atualmente, eleva-se de forma abrupta a partir dos 10 

anos, atingindo seu pico ao redor dos 20 anos de idade (Waiselfisz apud Werneck, 2001).  

Estudo de Kodato & Silva (2000) relativo à investigação de alguns fatores 

associados a homicídios praticados contra 101 adolescentes em uma cidade de grande porte 

do interior paulista, aponta o tráfico de entorpecentes como a principal atividade 

econômica das vítimas. Verificou-se ainda, que em muitos casos, adolescentes contribuíam 

para o orçamento familiar e alguns conseguiam sustentar suas famílias com os proventos 

advindos desta atividade. Já, os que haviam abandonado suas famílias para viverem nas 

ruas, passaram a ter vida independente, morando por vezes, no próprio ponto onde 

traficavam. A maioria das vítimas era do sexo masculino, o que indica a masculinazação 

do mundo do crime, e muitos dos jovens assassinados, além de terem atuado no comércio 

de drogas, de acordo com levantamento dos autos processuais pelos autores, 42,57% 

usavam maconha e/ou crack, embora 45,54% dos processos, não tenham fornecido 

                                                 
52 A adolescência é um período de maior vulnerabilidade não só a violência mas ao suicídio, abuso de 
substâncias, problemas emocionais e comportamento sexual de risco (Cardia, 1998, p. 146). 
53 Acidentes de trânsito, suicídio e homicídio. 



 

 

Revisão da Literatura 42

informações precisas a respeito, registrando apenas suposto envolvimento dos jovens com 

drogas antes de serem mortos.  

Em relação à falta de dados em processos judiciais envolvendo crimes, Njaine et al. 

(1997) levantam a hipótese de que, dependendo da vítima ou do agressor, sua identificação 

ou maiores detalhes sobre os envolvidos e/ou ocorrência, não é interessante. Especialmente 

quando se acredita que um determinado evento fatal, não redundará em nenhuma justiça ou 

indignação social. Este tipo de procedimento ou tem resultado no arquivamento das 

investigações por falta de provas ou na abertura de processos judiciais com uma série de 

informações omitidas, levando a meras suposições.  

Ao comentar o envolvimento de jovens pobres com o comércio de drogas no Brasil, 

Costa (2000) não apenas se refere a eles como produtos de uma sociedade perversa e 

excludente. Mas, corrobora que comercializam drogas ou trabalham na rede do tráfico, 

porque lhes dão um rendimento significativo em virtude de um florescente mercado 

consumidor. Integrando o cenário da violência em geral, tornam-se então, um elo na longa 

cadeia que comporta grandes traficantes de drogas, comércio ilegal de armas, extorsão e 

corrupção policial. 54 

A respeito da marginalização e vitimização de muitos jovens brasileiros, Zaluar 

(1997) cita que 

“Extorquidos e criminalizados pelo uso de drogas, eles acabam nas 
mãos de traficantes e assaltantes, ou são vítimas de chacinas que, 
quando esclarecidas, exibem seus reais motivos: a cobrança de dívidas 
ou a divisão dos lucros com policiais corruptos. Mais do que os grupos 
de extermínio, são os grupos de extorsão que criam o ambiente em que 
quadrilhas e grupos ainda mais organizados lutam pelo domínio de 
territórios.” (Zaluar, 1997, p. 14).  
 

Contudo, Kodato & Silva (2000), referem que embora, muitas vezes exista uma 

estreita proximidade entre vítimas e autores de homicídios, não é este o fato que mais tem 

chamado a atenção de variados segmentos sociais no Brasil, e sim, a participação crescente 

de jovens em atos violentos.  

                                                 
54 “A corrupção policial encontrou seu álibi no mesmo dogma da pobreza ou exclusão que tudo explica: o 
problema seria unicamente ‘social’... Isto garantiu a impunidade dos responsáveis por atividades ilegais e 
discriminatórias contra os jovens, especialmente os mais pobres, que o poder público deveria defender...” 
(Zaluar, 1997, p. 13). A corrupção no Brasil, consolidou-se no instituto do ‘jeitinho’, modo de reconhecer e 
legitimar o arbítrio e o desrespeito; constitui-se a violência fundadora brasileira, uma forma de “criticar 
aceitando”, exemplo do agir cínico tupiniquim inteiramente integrado à cultura nacional (Marcondes Filho, 
2001). 
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Adolescentes marginais têm manifestado baixa auto-estima e apresentam maior 

necessidade de preservarem sua auto- imagem diante do grupo de referência. Isto tem se 

revelado um poderoso combustível da violência fatal (Peixoto, 2000).  

Ainda, no estudo de Kodato & Silva (2000), foram encontrados casos de jovens 

reconhecidamente assassinados por engano, fato que evidencia a situação de insegurança 

na qual vivem submetidas populações moradoras em áreas de maiores índices de violência 

em nosso país, colocando especialmente os jovens em posição de risco e vitimização. 

Além disto, detectou-se que metade dos homicídios, foram cometidos por jovens e 

um número crescente deles, continua sendo mortos na cidade onde a pesquisa foi realizada, 

o que evidencia a precariedade dos mecanismos de contenção e canalização da violência 

local, parte do panorama mais amplo que retrata a permanente crise da segurança pública 

no Brasil.  

Por sua vez, quanto ao crescente número de crimes praticados por jovens em nosso 

país, Kahn apud Werneck (2001) comenta tratar-se de uma mística cristalizada por 

algumas premissas falsas, como o mito de que o adolescente é mais impulsivo e assim, 

mais propenso a cometer crimes violentos. A violência no contexto brasileiro é social e a 

maior parte dos crimes cometidos por jovens tem sido contra o patrimônio e não contra a 

vida.  

Este autor explica que as confusões e contradições a respeito, devem-se a pesquisas 

que levam em conta apenas dados oficiais com menores já condenados, mostrando 

somente a última etapa do processo criminal, onde a proporção de homens, jovens, negros 

e pobres mostra-se muito maior. Deste modo, o perfil do jovem infrator pode aparecer 

distorcido e os resultados pouco fidedignos. Por conseguinte, as causas de tantos 

homicídios são múltiplas e freqüentemente se encontram relacionadas a mecanismos de 

adaptação ou de reação a carências sociais, requerendo não somente investimentos 

públicos, mas ação das famílias em situações de risco, programas de apoio a essas famílias, 

programas de tratamento a viciados em drogas e álcool, treinamento para o mercado de 

trabalho e oportunidades de lazer (Cardia, 1998).  
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Neste sentido, Dimenstein (1999) defende a tese do capital social55 para explicar 

como as cidades podem ou não ajudar a aliviar a violência. Assim, se há numa comunidade  

“...um jovem com comportamento agressivo, desviante, mas o padre, o 
tio, o professor consegue orientá-lo, o capital social daquela 
comunidade é alto. Quando o comportamento desviante é elogiado, as 
gangues são o poder, as famílias são desestruturadas, a escola 
ineficiente, a polícia corrupta ou arbitrária, o padrão é a 
marginalidade.” (Dimenstein, 1999, p. 2).   
 

Cardia (1998) reafirma então que, a violência fatal que vitimiza adolescentes 

brasileiros configura-se uma epidemia não democrática. Segundo a análise de estudos 

internacionais, tal como no Brasil, a maioria dos jovens assassinados são pobres, do sexo 

masculino, não-brancos e moradores em áreas carentes de infra-estrutura56 e de emprego 

(Njaine et al., 1997;  Cardia, 1999).  

Já, Zaluar (1998, 1999) e Zaluar & Leal (2001) não atribuem o aumento de mortes 

violentas, especialmente de jovens, a causas determinantes, mas à interação de diversos 

fatores que associados contribuem simultaneamente, para uma ação coordenada, 

estimulando a violência. Embora muitos autores enfatizem o modelo de desigualdade 

social do Brasil como principal causa da violência, ao analisarem esta interação, as autoras 

consideram também o sistema de justiça, o crime-negócio enquanto economia subterrânea 

em tempos de globalização e a vulnerabilidade dos jovens pobres, os quais têm poucas ou 

nenhuma oportunidades econômicas e educacionais. A violência física brutal, está 

associada a contextos em que há desorganização social, o que compreende pouca 

participação em atividades coletivas, pouca filiação a instituições religiosas, grande 

mobilidade de moradores, desemprego, grande densidade populacional de centros urbanos 

(Deccache-Maia, 1997; Cardia, 1998, 1999).  

Portanto, Costa (2000) e Damacena & Arnaud (2001) apontam que à entrada em 

uma sociedade de consumo como a brasileira, atividades delituosas podem ser a saída para 

muitos jovens, especialmente os mais pobres.  

Castro (1998) esclarece que, na contemporaneidade, muitos constroem sua 

identidade na realização dos ditames de uma cultura extremamente consumista. Segundo a 

autora, muitos jovens ao sentirem falta de condições dignas de sobrevivência e provarem 

                                                 
55 É a medida das relações que um indivíduo tem, capazes de integrá-lo e fazê-lo prosperar, evitando a 
percepção de marginalidade. É medido pela força das igrejas, da família, da escola, dos centros de saúde e 
comunitários e dos espaços para lazer (Dimenstein, 1999). 
56 Tratam-se de áreas de maior violência, autoconstruídas, que surgiram e se desenvolveram com pouca ou 
nenhuma intervenção do poder público. Estas áreas precárias apresentam maior crescimento populacional ao 
longo das décadas, o que afeta a qualidade de vida em coletividade e aumenta a competitividade entre os 
moradores pelos recursos existentes (Cardia, 1998). 
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múltiplas frustrações por não poderem atender seus sonhos de consumo, ao pensarem na 

possibilidade da prática infracional como um meio de realização pessoal57, estariam 

apresentando uma conduta reativa.  

A este respeito, Aldrovandi (1997) comenta que a sociedade moderna é muito 

competitiva e ambiciosa, sendo mais importante ter do que ser. O desejo de possuir objetos 

materiais, que são constantemente renovados, faz com que as frustrações sejam freqüentes. 

A frustração e a insatisfação geram a agressividade naqueles que, não podendo possuir, 

sentem-se impotentes e frágeis, transformando essas sensações em violência.  

Corroborando esta questão,  Kodato & Silva (2000) afirmam que 

“Numa predestinação ao ilícito, a extrema pobreza e a falta de opções 
empurram o adolescente para a marginalidade e a criminalidade, ao 
mesmo tempo em que é ideologicamente capturado pelos sonhos de 
consumo e grandeza, veiculados pela mídia e valorizados socialmente 
como sinônimo de felicidade e sucesso.” (Kodato & Silva, 2000, p. 512).   
 

Paixão apud Carvalho (1999) explica esta situação ao afirmar que favelados, 

desempregados, trabalhadores não especializados e outros contigentes da marginalidade 

urbana, enfim, indivíduos oprimidos pela miséria, experimentam intensas desigualdades e 

se sentem contidos na realização de suas aspirações pelas barreiras de classe, tendendo a 

ser atraídos para atividades criminosas na medida em que percebem os ganhos do crime 

como superiores em relação aos benefícios de atividades legais.  

Fala-se então, em uma cultura narcísica movida pelo desejo de consumo, 

observado, por exemplo, tanto entre jovens integrantes de gangues que roubam e matam 

para ostentar carros, motos, drogas, roupas e tênis, como entre indivíduos que roubam o 

dinheiro público em benefício próprio, constituindo-se no que Costa (2000) nomina de 

cultura da delinqüência.  

Assim, deparamos-nos com o homem supérfluo advindo principalmente das 

camadas sociais mais desfavorecidas, que pelas vias da delinqüência, busca uma forma de 

sobreviver na sociedade violenta, individualista e competitiva, da qual é produto. Afora, a 

autora ao citar Baudrillard, comenta que a prática da violência pelos jovens, potencializa a 

excitação e abre caminho para que participem do espetáculo montado pela mídia, que lhes 

possibilita serem notados pela sociedade.58 

                                                 
57 A atividade ilícita é perpetrada no sentido de suprir uma falta, uma carência no plano material e simbólico, 
busca desesperada de satisfação que pode acabar redundando em morte (Kodato & Silva, 2000, p. 512). 
58 Muitos autores de violências almejam a fama, mesmo que ela dure alguns segundos (Costa, 2000). 
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Este processo então, é corroborado por Njaine et al. (1997) quando mencionam que 

a violência noticiada pela mídia, ocorre de forma acrítica, sendo sempre tema de notícias e 

matérias curiosas, portanto, de disfunção social. É, cotidianamente transformada em relatos 

jornalísticos sensacionalistas, por suas características dramáticas e aterrorizantes, o que 

possibilita aos agressores, seu momento de glória, especialmente quando suas vítimas são 

pessoas notórias do mundo político, artístico ou dos negócios.  

Por sua vez, Secco (2000) reforça que o crescimento desordenado como 

contribuinte para o aumento da criminalidade e dinâmica da violência, ao citar o clássico 

caso da formação de um cinturão de pobreza em torno de Brasília, onde a população, em 

cinco anos, passou de 60.000 para 80.000 habitantes. O autor refere-se a uma área com 

uma das maiores taxas de criminalidade do país, onde há grandes aglomerações sem 

escolas, sem água, luz e rede de proteção social organizada por associações de moradores, 

igrejas e clubes.  

Outra situação ilustrada por Lozano (1998b), diz respeito a zonas desorganizadas de 

ocupação na grande São Paulo, as quais se apresentam mais violentas, porém, não devido 

ao tráfico de drogas, mas pela falta de uma sociabilidade antiga que una seus moradores. 

Comparadas a outras regiões violentas, onde a maioria dos homicídios se relaciona com o 

uso e tráfico de drogas, estas, embora marcadas pela pobreza, não possuem infra-estrutura 

e o tráfico mata, porém, não tanto quanto se supõe. Isso sugere, que a vinculação do tráfico 

com a violência, pode não ser invariavelmente verdadeira.   

É o que Deccache-Maia (1997) e Dimenstein (1999) explicam ao apontar para 

países de desenvolvimento intermediário como o Brasil, que são marcados por migrações 

explosivas59 para centros urbanos despreparados em infra-estrutura e com apelos de 

consumo. Tratam-se de fatores favoráveis à marginalidade, uma vez que se somam a falta 

de lazer e de espaço para socialização, gerando comunidades estressadas.  

Por sua vez, Vomero (2002) ao comentar alguns dados sobre o crime no Brasil, 

referentes ao ano de 2000 e fornecidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública60, 

também relaciona o aumento da violência e da criminalidade com o desenvolvimento 

desordenado e desigual dos grandes centros urbanos. Assim, Estados como São Paulo, 

                                                 
59 As migrações, muitas vezes destroem os laços familiares e comunitários estabelecidos nas pequenas 
cidades (Dimenstein, 1999). 
60 Pela primeira vez, fora m contabilizadas as taxas estaduais de dez tipos diferentes de crime, visando ajudar 
o governo federal a criar uma política de segurança mais eficiente sem que a taxa de homicídios, como de 
costume, seja o único indicador da violência. Embora o Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo tenham 
altíssimos índices de homicídios, nesta lista, estes Estados não aparecem como os mais violentos do Brasil 
quando se considera outros crimes (Vomero, 2002).  
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Distrito Federal e Rio Grande do Sul, em especial suas capitais, aparecem no topo da 

violência, sendo também as mais ricas do país. Porém, a grande massa populacional que se 

aglutina em torno das grandes cidades, não se beneficia do seu crescimento econômico.  

Nelas, conforme explica o autor, há a ocorrência de altas taxas de crimes contra o 

patrimônio, conhecidos como crimes de oportunidade61, que dependem da disponibilidade 

e da abundância de bens a serem furtados ou roubados. Diferente porém, é a situação dos 

Estados do Amapá e Rondônia, embora os índices de violência também se mostrem 

elevados. Por localizarem-se em regiões pouco desenvolvidas, sem recursos abundantes, o 

tráfico de drogas é o grande responsável pela violência nesses dois Estados, ao se destacar 

em áreas de fronteira, principalmente na região Norte do Brasil onde a floresta dificulta a 

ação das autoridades.  

É no centro do furacão violência, que Zaluar (1997) e Vieira (1997) situam o crime 

organizado em estreita relação com o tráfico de drogas, uma vez que, furtos e roubos são 

internacionalmente vinculados à necessidade dos usuários de pagarem aos traficantes ou 

em relação a esses, de adquirirem o capital para manutenção do negócio das drogas. Por 

movimentar mundialmente, grande volume de dinheiro62 e ter estruturas complexas, por 

viver ao lado dos Estados nacionais, igrejas, partidos políticos, empresas multinacionais e 

outros, a importante força do crime organizado não pode mais ser subestimada.  

Reafirmando o poder de penetração do crime organizado no Brasil, enquanto 

acentuada tendência de difícil controle, Ninô (1994) explica que: 

“O crime hoje está infiltrado dentro de setores da representação política 
participando, portanto, das instâncias de legitimação do poder. Isso faz 
com que a violência organizada e difusa, combinada com a crise 
econômica, enfraqueça os processos organizativos, até mesmo 
substituindo-os, produzindo um refluxo na organização associativa e 
comunitária particularmente nos bairros pobres e periferias urbanas.” 
(Ninô, 1994, p. 1). 
 

De acordo com Zaluar (1997), diferente de outros países como a Itália, o Brasil, 

com seu Sistema Judiciário mais direcionado aos crimes individuais e desaparelhado para 

investigar os meandros e grupos mais importantes do crime organizado, não oferece idéia 

precisa de seu impacto atual, nas instituições e na sociedade.   

                                                 
61 Crimes típicos de lugares onde há muito dinheiro, mas também muita pobreza (Vomero, 2002). 
62 O crime organizado ocupa lugar de destaque na economia mundial, sendo que as máfias internacionais 
giram entre US$ 750 bilhões a US$ 900 bilhões anualmente. Quase o dobro da décima economia mundial, 
que é a brasileira. Os traficantes presos cotidianamente são apenas pequenos personagens de um sofisticado 
mercado que utiliza o sistema bancário internacional, da corrupção e da violência para funcionar (Vieira, 
1997). 
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Neste contexto, Secco (2000) ressalta que estudiosos do assunto, acreditam que os 

jovens com predisposição para transgredir a lei, recebem o máximo estímulo de que 

necessitam. Correlaciona ainda, o maior crescimento de um país com menores taxas de 

criminalidade, haja vista que o “...produto interno bruto cresceu mais de 7% ao ano nos 

Estados Unidos da América, nos últimos dez anos e o desemprego é inferior a 4%, 

equivalente a situação de pleno emprego.”. Já no Brasil, desde 1990, tem sido crescente a 

taxa de crimes violentos, sendo que, nesse período, a economia cresceu a uma taxa média 

de 0,5% a 1% ano. De acordo com os cálculos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), o autor aponta também uma taxa de desemprego brasileiro de 4% do 

início da década de 90 para 8% no ano de 2000.  

Neste sentido, segundo Carvalho (1999), vários autores concordam que os 

privilegiados economicamente possuem meios de se protegerem das agressões e 

homicídios, podendo contar com o poder público para se defenderem das violências, da 

polícia, dos traficantes ou de outros tipos de gangues, ao contrário de muitos jovens pobres 

e excluídos, maiores vítimas da violência no Brasil. 

Portanto, como resultado, observa-se uma crescente segregação e exclusão63, que 

acompanham o aumento da violência, principalmente nos grandes centros urbanos, 

embora, em muitas cidades do interior onde existem áreas mais populosas, os índices de 

violências contribuam muito com esta realidade (Aldrovandi, 1997; Cardia, 1998; Costa, 

2000; Kodato & Silva, 2000; Pádua, 2001; Zaluar & Leal, 2001).  

Assim, pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça envolvendo 1.600 pessoas 

em dez capitais brasileiras, objetivou avaliar o impacto da criminalidade na população, 

acabando por registrar uma série de mudanças de comportamentos individuais, coletivos e 

no mercado financeiro, cuja indústria da segurança apresenta crescimento vertiginoso, 

atendendo, em especial, as pessoas com maior poder aquisitivo. Todas as análises 

evidenciam situações de exclusão na sociedade em nome de um sistema de proteção que 

faz com que as pessoas pareçam menos sensíveis as violências e vivam prisioneiras em 

seus espaços de convívio (Belli, 1999; Secco, 2000).  

                                                 
63 O conceito mais conhecido e utilizado na França e que guarda proximidades teóricas importantes com as 
teorias desenvolvidas na América Latina, diz respeito às cidades globais e duais ao ter a classe como 
referência principal na medida em que se reflete sobre o que falta, por comparação com a classe operária, aos 
pobres que não têm emprego regular, vivem em guetos, fazem parte de famílias desagregadas, estão 
submetidos à dependência de drogas ilícitas e têm vizinhança com altas taxas de criminalidade. Vincula 
portanto, o econômico ao político e ao social (Zaluar, 1997).  



 

 

Revisão da Literatura 49

Mas, ao abordarem a violência que se manifesta concretamente na sociedade 

brasileira contemporânea, Damacena & Arnaud (2001) a identificam apenas parcialmente 

com a criminalidade, que em tese, deveria ser denunciada pelos cidadãos, investigada pela 

polícia, julgada com justiça pelos tribunais e registrada pelas estatísticas. Os autores 

advertem sobre a existência de uma ampla área de violência não reconhecida e não passível 

de ser processada pela lei, ou pelo menos, não concretamente punida, enquanto violência 

naturalizada.64 

Segundo Marcondes Filho (2001), “...as formas notórias e amplamente divulgadas 

da violência são a face pública de uma forma de violência, cuja face privada e microsocial 

é esse tecido de relações cotidianas em todos os níveis e situações tidas como 

“normais”.”. Assim, em sociedades marcadas por relações violentas, como a brasileira, a 

violência torna-se uma linguagem organizadora para a distinção dos iguais, através de um 

sistema em que a regra de acesso é o seu exercício puro e simples.65 

Como exemplo desta naturalização, que dificulta a visibilidade da violência, Belli 

(1999) e Pádua (2001) citam que as ações policiais violentas contra os pobres, sustentadas 

pelo aparato do Estado, comumente ocorrem pautadas no fato de que estes indivíduos, não 

são reconhecidos como pessoas com direitos civis iguais aos dos demais cidadãos. Esta, 

também pode ser perfeitamente identificada nas relações patriarcais 66 que imperam no seio 

familiar; nas relações sociais e de trabalho de caráter classista-hierárquico e/ou racista e 

sexista67; nas estruturas estatais e poder político e nas relações sociais tanto inclusivas 

como excludentes. Ainda, à esta forma de interpretar a violência, liga-se o exercício ilegal 

de poderes institucionais ou órgãos estatais de repressão e controle social (Belli, 1999; 

Marcondes Filho, 2001).  

Por sua vez, Kahn (s.d.b) comenta que no contexto doméstico, ou seja, no espaço 

privado, a violência se apresenta de diversas formas, resultando em casos de estupro, 

mortes e agressões físicas que envolvem pessoas conhecidas entre si, sendo que a maior 

parte dos crimes não chega ao conhecimento da polícia.  

                                                 
64 A violência naturalizada não é percebida como violência, não chega a ser identificada, isolada e eliminada 
das relações, e portanto, é negligenciada para uma ação específica de luta em termos de sua erradicação, que 
aliás, poderia contribuir bastante no esforço por um sistema de direitos fundamentais, civis e 
sociais...(Damacena & Arnaud, 2001). Quando atos violentos são justificados por um benefício maior, a 
violência torna-se naturalizada (Marcondes Filho, 2001).  
65 “A violência é, assim, a linguagem possível que subsume das demais manifestações de cada um e as 
legitima. Ela organiza as relações de poder, de território, de autodefesa, de inclusão e exclusão e institui-se 
como único paradígma.” (Marcondes Filho, 2001, p. 4). 
66 Regime social em que o pai exerce autoridade preponderante; casamentos patrilocais, herança e sucessão 
determinadas pelo lado masculino, e família patripotestal (Ferreira, 2000).  
67 Diz respeito a atitudes discriminatórias em relação ao sexo oposto (Ferreira, 2000). 



 

 

Revisão da Literatura 50

Este autor resgata que muitos homicídios de mulheres são crimes domésticos, como 

por exemplo, as chacinas e outros crimes de natureza passional.  

Ao referir-se a criminalidade no contexto da violência urbana no Brasil, Secco 

(2000) destaca duas correntes teóricas principais sobre suas origens e formas de combatê-

la. Uma, defende a repressão policial pesada nas ruas, a outra, de maior sensibilidade 

social, acredita que o crime é conseqüência direta e exclusiva da disparidade de renda entre 

a camada rica e pobre da população, entrando aí não somente o diferencial monetário, mas 

também as carências educacionais e sanitárias da parte mais numerosa dos brasileiros.  

Defendendo a necessidade de que a violência nos espaços público e privado seja 

desmascarada para ser percebida, Pádua (2001), utiliza-se da metáfora do tapete para 

mostrar que ela se faz presente na cultura brasileira, não apenas nos desenhos deste tapete, 

mas em seus fios. A autora neste intento, compreende a violência como um fenômeno que 

tem duas faces: a percebida claramente nos atos violentos que seriam os desenhos 

aparecendo no tapete e outra, que passa desapercebida por ser intrínseca da nossa história e 

cultura. Essa, estaria presente nos fios que imperceptivelmente, vão tecendo uma história e 

uma cultura violenta através de conceitos, pré-conceitos, sensos-comuns, leis e normas que 

vão fazendo a mentalidade e a maneira específica de viver de um povo.  

Assim sendo, a autora reafirma que a violência não se resume apenas em atitudes 

violentas, embora, seja comum que a sociedade se horrorize contra aqueles que cometem 

crimes bárbaros como estupros, assaltos e homicídios, evidenciando a fácil identificação da  

violência como criminalidade.  

Afirma ainda que,  

“Uma violência velada, internalizada e naturalizada das relações 
sociais mantém as regras do jogo que unificam a sociedade e 
estabelecem o status quo. Ela não é percebida até que as regras do jogo 
se alterem, quer pelo surgimento de novos fenômenos de violência, como 
por exemplo o tráfico de drogas e as gangues urbanas, mas também pelo 
surgimento de grupos de denúncias ou de grupos que reivindicam...a 
paz” (Pádua, 2001, p. 50).  
 

Então, Costa (2000) comenta que o grande espanto da sociedade em geral, volta-se 

a frieza e ausência de limites de muitos criminosos que praticam atos de extrema violência 

tanto no espaço público como no espaço privado, envolvendo indivíduos de todas as 

classes sociais. Vítimas e criminosos parecem encerrarem-se em universos sociais distintos 

e estanques, nos quais, qualquer arbítrio ou agressão torna-se possível, haja vista que os 

agressores não reconhecem suas vítimas como seres humanos, fazendo delas, meros 

receptáculos da onipotência, ódios e frustrações.  
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Na cultura da violência,  

“Quer se trate do milionário que se considera acima da lei, de um 
bandido comum que assassina por alguns trocados ou de um policial que 
tortura e mata, o delinqüente, em sua onipotência, não aceita limites e 
tem um profundo desprezo pela vida de outra pessoa.” (Costa, 2000, p. 
5). 
 

Em contrapartida, esta mesma sociedade mostra-se cheia de ambigüidades ao 

manifestar-se com muito menos veemência, quando a violência é voltada contra presos, 

menores, sem-terra, índios, mendigos e favelados. Tratam-se de categorias sociais 

identificadas como potenciais criminosos, excluídas da comunidade moral e portanto, na 

prática são desumanizados. É exatamente por tratar-se de grupos que não têm sua 

cidadania 68 reconhecida, que a violência se torna um procedimento natural, quando não, 

um mal necessário 69 (Belli, 1999; Pádua, 2001).  

Neste caso, reafirmam Njaine et al. (1997), a própria mídia tende a ignorar a 

violência contra párias, excluídos e presos, categorias sociais sem rosto e sem nome, 

passíveis de serem eliminadas, uma vez que são consideradas economicamente 

desnecessárias e invisíveis, politicamente incômodas e socialmente inoportunas. 

Pautando-se nestes princípios, Secco (2000) menciona que quando um assassinato 

ocorre em uma cidade interiorana, o acontecimento traumatiza a sociedade local, porém, 

em capitais brasileiras como Rio de Janeiro, São Paulo, Recife e Vitória, o crime de morte 

tornou-se ocorrência banal, por ser corriqueiro.70 Se no Brasil, em 1980, ocorria um 

assassinato a cada 53 minutos, em 1990, este índice subiu para uma morte a cada 21 

minutos, até alcançar no ano de 2000, a taxa de um homicídio, a cada 13 minutos.  

Conforme dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM)71, 

apresentados por Zaluar & Leal (2001), no Brasil, a partir de meados da década de 80, vem 

ocorrendo uma tendência de alta acentuada de mortes violentas de jovens, em especial nas 

regiões metropolitanas de São Paulo e Rio de Janeiro, sendo que nessa última, o uso de 

armas de fogo, subiu de 59/100 mil habitantes em 1980 para 184 em 1995 na faixa etária 

de 15 a 19 anos e aumentou de 11 para 276 dos 20 a 24 anos. 

                                                 
68 Qualidade ou estado de cidadão. Indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou no 
desempenho de seus deveres para com este. Habitante da cidade. Indivíduo, homem, sujeito (Ferreira, 2000). 
69 A autora cita alguns exemplos: o massacre dos pres os do Carandiru (SP); dos meninos de rua na 
Candelária (RJ); dos sem-terra em Eldorado dos Carajás (PA); a participação policial em esquemas de 
prostituição infantil, entre outros acontecimentos bárbaros mais recentes (Pádua, 2001).  
70 “A taxa de homicídios do Rio de Janeiro em 1990 era de 69 mortos por 100.000 habitantes, cerca de quatro 
vezes maior que a de Moscou, nove vezes superior à de Nova York e 23 vezes maior que a de Paris no 
mesmo ano. Ainda em 1990, o índice de homicídios por 100.000 habitantes em Vitória era de 70; em São 
Paulo de 56 e em Recife, 53 assassinatos.” (Secco, 2000, p. 3). 
71 Do Ministério da Saúde. 
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Do mesmo modo, em todo o Brasil, entre 1980 e 1995, a taxa de homicídios com 

armas de fogo, subiu de 10/100 mil habitantes para 38,18 entre os homens de 15 a 19 anos 

e de 21,66 para 63,68 entre os homens de 20 a 24 anos. Segundo as autoras, embora se 

trate basicamente, de um fenômeno masculino, tem ocorrido um aumento de 5% ao ano no 

número de mulheres vítimas deste tipo de homicídio (Veiga & Oyama, 2000).  

Meio a este cenário de violência brutal, ao apontar à falta de reação e apatia da 

sociedade brasileira em relação aos altos índices de homicídios de jovens, além da 

presença de policiais nestes crimes entre os poucos agressores que são identificados pela 

polícia, Cardia (1998) reafirma que a inexistência de indignação pública, deve-se ao fato 

das vítimas serem jovens, pobres e moradores de bairros que as cidades preferem esquecer 

que existem. Também estaria relacionada com a complexidade das causas e suas soluções, 

sendo que sua prevenção, exige medidas de proteção social que não contam com o apoio 

público nem político. 

De acordo com Njaine et al. (1997), quando se trata destas vítimas,  

“...a sociedade não se importa em esclarecer a morte, porque no 
imaginário social essas mortes representam uma espécie de ‘limpeza’ e 
de solução para o problema da violência e das questões sociais e 
econômicas do País. Suas vidas são sentenciadas sumariamente. Assim, 
a ‘culpa’ socialmente construída e atribuída a esta parcela da 
sociedade, que passa a preencher a função de bode expiatório, impede 
que esta mesma sociedade tome conhecimento e responsabilize outros 
membros, de estratos sociais mais privilegiados, envolvidos em seus 
processos de criminalidade.” (Njaine et al., 1997, p. 11).  
 

Secco (2000) comenta ser exatamente na periferia das grandes cidades, que o 

Estado costuma não aparecer.72 O autor considera que escolas, organizações esportivas, 

centros comunitários capazes de oferecer apoio às famílias, são fundamentais para evitar a 

expansão da violência urbana no Brasil.  

Quanto ao papel da escola como possível controladora da marginalidade, 

Dimenstein & Lambert (1999) citam que a escola e “...a forma como ela se relaciona com 

os estudantes e com a comunidade, patrocina paz ou fomenta marginalização.”.  

Estes autores resgatam que muitos adolescentes protagonistas de cenas de barbárie 

em unidades da Fundação Estadual do Bem Estar do Menor (FEBEM), são vítimas da 

exclusão escolar, tendo seu processo de marginalidade, iniciado na família e prosseguido 

na escola, até chegar às ruas, no limite da delinqüência.  

                                                 
72 “Quando pessoas são excluídas dos serviços, benesses e garantias oferecidas ou assegurados pelo Estado, 
interpretados em geral, como direitos de cidadania, revela-se à injustiça distributiva.” (Zaluar, 1997, p. 3). 
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Não obstante, a escola pode marginalizar ou integrar os cidadãos a partir de uma 

postura democrática, enquanto um bem de todos que deve ser por esses valorizado, 

incentivando a participação da comunidade e assim, contribuindo para o controle da 

marginalidade e da delinqüência. Os autores chamam a atenção para o alastramento da 

epidemia da violência escolar no Brasil, caracterizada principalmente pelo roubo e 

vandalismo, tanto em unidades públicas como privadas, onde é freqüente a permanência de 

alunos portando armas de fogo. Afirmam ainda, que a escola não se encontra isolada dos 

problemas que ocorrem ao seu redor, mas arbitrariedades, condutas violentas e ausência de 

regras geram violência dentro da escola e a omissão é um bom elemento para favorecer a 

exclusão. (Dimenstein & Lambert, 1999; Brasil, 2000b) . 

Assim, a violência tem estado presente nas escolas brasileiras, especialmente nas 

públicas, por vezes localizadas em regiões violentas, apesar de constituírem-se em um dos 

poucos recursos com que contam classes e grupos sociais dominados para acenderem à 

cultura e ao saber legitimados e valorizados socialmente. Diante disso, Brasil (2000b) cita 

que a violência “...nas relações educativas tem sido discutida de maneira veemente, 

enquanto produção de uma sociedade que deixou de se respeitar.”.  

 Segundo pesquisa da UNESCO, as escolas públicas que abrem seus portões à 

comunidade nos fins de semana estão vencendo a violência e o vandalismo e seus alunos 

estão aprendendo muito mais. Assim,  

“...260 estabelecimentos estaduais e municipais do Rio de Janeiro e 
Pernambuco que passaram, nos últimos dois anos, a oferecer atividades 
esportivas e culturais para os alunos e famílias da vizinhança, o índice 
de aprendizagem melhorou 77,8%, o número de gangues caiu 14,8% e os 
casos de vandalismo foram reduzidos em 63%, assim como houve queda 
generalizada de casos de furto (-48%), roubo (-33%), tráfico de drogas 
(-10,5%), uso de drogas e álcool (-7,4%).” (Moisés, 2002, p. 1). 
 

Dimenstein & Lambert (1999) corroboram a existência de estudos que comprovam 

haver melhor disciplina dos alunos nas escolas, onde são desenvolvidos trabalhos de 

aproximação com os pais e a comunidade, abrindo-se para atividades culturais e 

desenvolvimento de um trabalho educacional no dia-a-dia, onde há a participação de todos 

no estabelecimento de regras.  

Portanto, os números apresentados por Moisés (2002), reforçam a tese de que a 

falta de opções de lazer e cultura é uma das grandes causas de tensão para jovens 

moradores de periferias, demonstrando sua resposta positiva e rápida a oferta de espaço 

adequado na escola, não encontrado nos bairros, para uso de seu tempo livre em atividades 

dirigidas com amigos, parentes e vizinhos. Os ganhos computados, vão desde o melhor 
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rendimento dos alunos, passando pela economia nos caixas das escolas e do governo até a 

melhoria geral nas relações entre alunos e professores.73 

Porém, mesmo levando-se em conta as características de cada uma dessas escolas e 

suas respectivas comunidades, embora nenhuma possa prescindir da segurança preventiva, 

a polícia tende a agir menos pela força repressiva e mais pela presença institucional 

esperada em qualquer espaço público. Então, possivelmente, uma política preventiva como 

essa, é melhor do que qualquer política repressiva contra a violência nas escolas (Werthein 

apud Moisés, 2002).  

No entanto, Dimenstein & Lambert (1999) asseveram que, a eficácia deste 

processo, depende também da integração entre ações das instituições escolares com 

políticas governamentais que garantam o primeiro emprego, o políciamento comunitário e 

o atendimento a dependentes de drogas. No fundo, a não aplicabilidade desta forma de 

prevenção contra a violência escolar em larga escala no Brasil, explica-se pela resistência 

de autoridades e dirigentes de ensino a qualquer mudança, inclusive da tradição escolar, 

que reza o recesso nos fins de semana e a proteção do patrimônio contra ladrões e 

vândalos.  

Afora, Secco (2000) considera que também têm papel decisivo no controle da 

violência urbana, as creches e centros de treinamento de mão-de-obra, cursos de arte ou 

algum tipo de diversão para crianças e jovens de áreas urbanas mais carentes. No sentido 

de reduzir os índices de criminalidade no Brasil, faz-se necessário a implantação de 

políticas que aumentem o emprego e reduzam as diferenças de renda responsáveis pela 

existência de tantos excluídos em nossa sociedade. Mas, o que tem ocorrido, é um aumento 

assustador da violência em geral, apoiado  em fatores como: o grande número de policiais 

envolvidos em crimes; a falta de atuação coordenada das polícias civil e militar; um 

políciamento mal planejado, resultando em desperdício de forças; morosidade da justiça 

brasileira; a rara punição e demora na condenação; uma legislação  penal  que  permite  aos 

 

                                                 
73 “Os casos de indisciplina caíram 74%, assim como as brigas de estudantes (-70%) e as ofensas pessoais (-
33%)...o aumento de 80,8% na participação dos pais na vida escolar de seus filhos...é considerado um fator 
determinante para a melhoria em todos os outros indicadores, e o dado confirma a importância da 
aproximação entre escolas e famílias para uma ação educativa em conjunto.” (Moisés, 2002, p. 1). 
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réus uma infinidade de recursos que protelam a decisão do juiz; falta de vagas nas Cadeias; 

o pouco emprego de penas alternativas74 e prisões que não recuperam ninguém.  

 Então, Vieira (1997) e Belli (1999) comentam que no Brasil, a medida em que a 

violência incide de forma mais aguda sobre pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza e 

em situação de maior vulnerabilidade como: crianças, mulheres, mulatos e negros, a 

criminalidade se encontra cada vez mais sofisticada e a legislação brasileira menos 

preparada para enfrentar muitas das novas atividades criminosas produtoras de violência.  

Há na verdade, uma inadequada prestação de Justiça em nosso país, haja vista, que 

em casos criminais, cerca de 70% da população não recorre às instituições de aplicação da 

lei, o que demonstra a fragilidade do papel do Estado (Vieira, 1997; Adorno apud 

Carvalho, 1999). 

É óbvio que sem polícia não há aplicação da lei. Todavia, Vieira (1997) resgata a 

necessidade dos contingentes policiais no Brasil serem ampliados, bem pagos e 

adequadamente treinados, o que efetivamente, não condiz com a realidade vigente.  

Por sua vez, Costa (2000) adverte que violências cometidas por policiais, bandidos 

ou gangues não deixam de provocar debates acalorados na sociedade em geral, oferecendo 

diversas sugestões para prevenir ou coibir a proliferação de crimes violentos, inclusive, a 

exigência de medidas duras para punir ações ilegais e arbitrárias de policiais.  

Quanto a violência praticada por policiais, durante a repressão do crime, estudo de 

Kodato & Silva (2000), aponta a participação da polícia em 4,9% dos homicídios de jovens 

entre todos os casos analisados, sob a alegação de estrito cumprimento da lei.  

Porém, em outros assassinatos registrados no período de 1995 a 1998 e cujas 

vítimas também eram jovens, a polícia aparece como suspeita, apontada por familiares ou 

testemunhas, afora, depoimentos de internos da FEBEM local, referindo-se a 

espancamentos e constrangimentos por agentes policiais quando surpreendidos em vias 

públicas e mesmo quando detidos, deixando seqüelas de ódio e ressentimento.   

Njaine et al. (1997) mencionam que no Brasil, há o interesse freqüente por parte de 

órgãos governamentais de acobertar mortes provocadas pelo confronto com policiais. As 

autoras chamam a atenção à freqüente contraditoriedade de dados, como por exemplo, a 

inexistência de mortes de crianças e adolescentes no Rio de Janeiro de 1980 a 1994 
                                                 
74 Para criminosos de pequeno potencial ofensivo, a aplicação de penas de prestação de serviços à 
comunidade tem sido mais bem sucedida do que a aplicação da pena de prisão. É mais barata, facilita a 
ressocialização do apenado e permite ainda uma forma de ressarcimento à comunidade pelo mal a ela 
praticado. Estas penas não produzem os efeitos colaterais do encarceramento, como altos índices de 
reincidência e a ampliação do potencial ofensivo do egresso; sua aplicação é ética e utilitariamente mais 
vantajosa (Vieira, 1997). 
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apontada pela polícia, ao mesmo tempo em que a mídia diariamente noticiava vítimas 

fatais em tiroteios com policiais, no mesmo período e cidade. Afirmam ainda que, continua 

crescendo o número de mortes de civis no Brasil, delinqüentes ou não, por policiais civis e 

militares; a não identificação de muitas vítimas mortas por serem supostos criminosos, 

resistirem à prisão e/ou encont rarem-se fortemente armados quando abordados pela 

polícia.  

Tognolli (2000) também cita que o crescente número de pessoas mortas pela Polícia 

Militar (PM), principalmente no Estado de São Paulo, tem sido justificado pela própria 

polícia, com base em três fatores: o superarmamento dos criminosos, o aumento do número 

de quadrilhas e a impunidade. Então, a violência policial se manifesta como transgressão 

aos estatutos legais que impõem limitações ao poder de polícia e definem direitos 

individuais básicos. Comenta o autor, que de acordo com o senso comum, o criminoso é 

tido como agente destruidor da harmonia social e a justificação da violência policial, 

geralmente é acompanha da caracterização do crime e do potencial criminoso, apoiado 

portanto, pela sociedade que espera seja cortado o mal pela raiz.   

A violência ilegal no Brasil perpetrada por agentes policiais, uma vez nutrida pelo 

senso comum, certamente não se cinge ao aparelho repressivo, pois, na verdade, 

“...perpassa um conjunto mais amplo de atores sociais, integrando também, e 

paradoxalmente, o conjunto de representações dos setores mais expostos e vulneráveis a 

arbitrariedade dos agentes da “segurança pública ” (Belli, 1999).  

Aldrovandi (1997) destaca que a presença da agressividade nas instituições sociais 

por meio da ritualização de costumes e da aprendizagem, e, especialmente as violências 

cometidas pela polícia, como sendo aceitas pela sociedade por acha- las necessárias, parte 

da defesa do bem comum. Observa então, que ao “...indivíduo isolado é vedado o direito 

de agredir, mas, em nome de uma instituição, é possível cometer crimes e ficar livre de 

qualquer culpa” ou  punição.  

Ao apresentar dados relativos a mortes de civis por policiais durante confrontos no 

Estado de São Paulo, Kahn (s.d.d) resgata que no começo dos anos 90, a letalidade das 

ações da polícia era bastante elevada. Porém, após uma série de mudanças institucionais e 

inovações75, o percentual de homicídios dolosos decorrentes destes confrontos, teve queda 

                                                 
75 Como a implantação da Ouvidoria de Polícia, julgamento civil para policiais acusados de homicídios, 
cursos de direitos humanos nas academias de polícia, mudanças de alvo das partes letais para as não letais 
nos cursos de tiro, políciamento comunitário, publicação trimestral compulsória dos dados estatísticos sobre 
mortes nos confrontos e outras medidas (Kahn, s.d.d). 
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significativa, principalmente se comparado a média dos homicídios ocorridos nas mesmas 

situações em todo o Estado do Rio de Janeiro.  

Este autor comenta ainda, que tal diminuição teve início com o “...episódio do 

Carandiru76, se aprofundou após a divulgação intensiva pela mídia das cenas de violência 

na favela Naval e foi o produto tanto de mudanças de dentro para fora como de fora para 

dentro das instituições policiais.” (Kahn, s.d.d).  

Já, ao se referir sobre a entrada de adolescentes em gangues de rua, Pinheiro (1997) 

menciona que muitos assim o fazem, na tentativa de compensar sua marginalidade. No 

entanto, outros envolvem-se no tráfico de drogas encontrando no crime, uma maneira mais 

fácil e rápida de ganharem mobilidade social. Assim, todas as demais formas legais de 

inserção e reconhecimento, são amplamente cortadas.  

Cardia (1998) explica que a integração de jovens a um grupo, é uma forma de se 

garantirem contra a violência, embora, o mesmo grupo que lhes dá a sensação de 

segurança, possa representar sua principal ameaça, devido à correlação que a sociedade faz 

com a delinqüência e a marginalidade. De qualquer modo, em se tratando de violência, o 

contexto social brasileiro, denuncia um quadro de evidente pobreza, o que segundo a 

autora, não é suficiente para sustentar uma relação direta entre miséria e criminalidade.  

Sob a óptica que envolve relações articuladas e conflitivas interpessoais e entre 

Estado e sociedade, Damacena & Arnaud (2001) entendem que tais relações devam ser 

discutidas, em prol de uma provável eliminação ou ao menos, redução da violência em 

nossa sociedade. Neste sentido, acreditam que a violência tem sofrido mudanças profundas 

e retrocedido com a redefinição das relações sociais interpessoais, o que tem sido 

percebido de diferentes modos. A exemplo, apontam as relações socialmente, reconhecidas 

como paritárias entre homem e mulher e de cooperação dentro da família, como 

oferecendo menos espaço e possibilidade de violência nas relações se comparado a 

relacionamentos patriarcais já citados pelos autores.  

 No entanto, para Belli (1999) e Portella (2000), no Brasil, a violência ainda é, em 

muitos meios, considerada um modo justo de resolver conflitos e necessário para a vida em 

comum, sendo uma característica de sociedades ou comunidades de tipo tradicional77, que, 

                                                 
76 Refere-se ao massacre de detentos pela polícia militar, episódio ocorrido aos 2 de outubro de 1992, 
resultando em 111 mortos. No ano de 2002, este Presídio, o maior da America Latina, foi completamente 
desativado. 
77 Tradicionalismo. Aferro, apego, amor às tradições ou usos antigos. Sistema de crença baseado na tradição 
(Ferreira, 2000). As periferias urbanas brasileiras e as comunidades rurais e indígenas são exemplos de 
organizações sociais com características mais tradicionais do que modernas (Portella, 2000). 
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na sua constituição e organização, baseiam-se mais em princípios hierárquicos do que em 

princípios de igualdade entre as pessoas.  

Assim, não fazem parte do cotidiano destes grupos, idéias de negociação, acordo e 

diálogo, bem como o uso de mecanismos de Estado para a regulação da vida social.  

 Portella (2000) reafirma que a tendência de uma maior valorização da violência nas 

periferias urbanas e comunidades rurais, pode ser atribuída à desigualdade do 

desenvolvimento econômico, a modernização social e política em nosso país, levando 

assim, à exclusão dos mais pobres.  

É sob a óptica da violação dos direitos humanos e violências contra os pobres, que 

Pinheiro et al. (1994) e Belli (1999) apontam serem estes grupos, os alvos preferenciais de 

agentes governamentais em regimes autoritários ou mesmo, nas novas democracias, os 

quais, costumam usar práticas perversas78 e generalizadas, geradoras de medo79 e 

insegurança nos setores indefesos da população, perpetuando o círculo da violência.  

Em relação ao Brasil, Pádua (2001) sustenta que a violência contra os pobres é 

alimentada pelo autoritarismo violento impregnado no Estado, impedindo a implantação da 

democracia pautada sobre a igualdade de direitos; que o poder não é violência; que o 

combate ao crime não é a única solução para o medo e, que não somos meros espectadores 

da violência porque agimos violentamente sem percebê- lo. Tal realidade integra o 

impressionante crescimento da violência urbana no Brasil, cujo nível realmente, se 

encontra entre os mais elevados do mundo. Isto ocorre, porque a sociedade brasileira tem 

um perfil intensamente violento, com alto grau de tolerância e de condescendência em 

relação à violência  (Pinheiro, 1991; Secco, 2000).  

De acordo com Marcondes Filho (2001), a normalidade dos relacionamentos no 

Brasil é violenta, uma vez que nossa cultura tolera excessos, “...cujo arbítrio se protege 

mutuamente, em que todos os agentes lucram e os reticentes são perseguidos.”.  

                                                 
78 Métodos ilegais como: torturas e maus tratos nas delegacias de polícia e nas prisões; execuções 
extrajudiciais por justiceiros e esquadrões da morte; o assassinato de crianças e adolescentes de rua; violência 
rural; arbitrariedades do sistema judicial e impunidade generalizada (Pinheiro et al., 1994). 
79 O medo e a criminalidade não se condicionam reciprocamente, pois o aumento do medo é maior do que o 
aumento da criminalidade. De modo geral, contribuem para alimentar o medo, a desorganização social, a 
alienação e o isolamento e não tanto a experiência real do crime, mas a via simbólica (Pádua, 2001). 
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Portanto, a violência é instaurada e alimentada por um Estado cujas instituições 

encontram-se impregnadas pelo autoritarismo 80 violento, onde a situação de desigualdade 

do cidadão diante das instituições é fortalecida. Neste contexto corrompido, o indivíduo se 

sente indefeso e impotente (Pádua, 2001).  

Por sua vez, Carvalho (1999) e Damacena & Arnaud (2001) citam que os “...maus 

tratos, as torturas e a repressão81 ilegal perpetrados pela violência organizada do Estado, 

durante toda a história republicana do Brasil, não são os resultados de uma distorção. Ao 

contrário, são frutos de uma política deliberada de controle das classes subalternas.”. 

Assim, as relações entre violência urbana e ordem jurídico-institucional, devem ser 

pensadas não em situação de confronto, mas como coexistentes.  

Ao comentar sobre o controle da violência em nosso país, Pádua (2001) afirma que 

o Estado está perdendo a capacidade de mediar a violência interpessoal como 

“...os conflitos interpessoais, de grupos, de camadas sociais, ao mesmo 
tempo em que cresce a crise do seu aparato de pressão, brutal, 
profundamente corrupto e contaminado pelo crime organizado. Essa 
realidade traz efeitos devastantes em todo o tecido social, mas 
especialmente sobre as camadas mais pobres da população.” (Pádua, 
2001, p. 43).  
 

Para Secco (2000), o combate da violência e do crime começa na própria polícia82 e 

no caso do Brasil, as provas exigidas para se demitir um policial corrupto, só podem ser 

obtidas por outro policial, o que por vezes, leva a nenhum resultado. Portanto, é comum 

encontrar delegados respondendo a processos criminais  trabalhando ao lado de colegas que 

os investigam. Por isso, o autor defende que, especificamente no ataque à criminalidade, é 

preciso começar pela limpeza da polícia, visto inclusive, existirem policiais que vão às ruas 

extorquir o traficante, em vez de prendê-lo. 

Costa (2000) corrobora esta questão ao apontar para maiores proporções da 

violência, quando o Estado brasileiro passa a ser o foco da análise, devido ao seu 

envolvimento através de agentes em atos de violência e arbitrariedades contra a população, 

sendo que muitos deles fazem parte de quadrilhas de criminosos e grupos de extermínio. 

                                                 
80 Regime político que postula o princípio da autoridade, aplicada com freqüência em detrimento da liberdade 
individual; despotismo, ditatorialismo (Ferreira, 2000).   
81 Ato ou efeito de reprimir(-se). Sustar a ação ou movimento de; conter, reter, moderar, coibir, refrear, 
represar; não manifestar; ocultar, disfarçar, dissimular; violentar, oprimir, vexar, tiranizar; impedir pela 
ameaça ou pelo castigo, proibir; castigar, punir (Ferreira, 2000). 
82 No Brasil, há 300.000 policiais atuando em nove dos maiores Estados brasileiros. Destes, 30.000 são 
acusados de algum crime – 50% deles apontados como autores de delitos pesados como roubo à banco e a 
cargas, extorsão, seqüestro, homicídio e tráfico de drogas (Secco, 2000).  
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Ao descrever alguns episódios relativos à chacinas e freqüentes torturas de presos 

no fim dos anos 90, esta autora resgata a absoluta ausência de limites legais das polícias 

civil e militar de nosso país, denotando claramente seu não sentimento de piedade de outro 

ser humano. Esta situação, além de espelhar a limitação do Estado brasileiro de coibir 

ações ilegais e arbitrárias de seus funcionários, ilustra o ódio extremo ao outro, a 

desumanização e a negação da alteridade levadas às últimas conseqüências.  

Esta problemática é assim comentada por Belli (1999, p. 296): 

“A incapacidade do Estado brasileiro de controlar as próprias ações 
dos agentes públicos encarregados de aplicar a lei conjuga-se com a 
impunidade, ou seja, a incapacidade de punir, uma vez cometidos os 
abusos. ...o monopólio da violência legítima, que deveria ser regulada 
por estatutos impessoais aplicados por um corpo administrativo 
especializado e hierárquico, parece dar lugar a uma quebra de fato 
desse monopólio quando os agentes públicos desconsideram os estatutos 
legais que deveriam obedecer e administram uma concepção muito 
particular de justiça.”.  
 

Então, Marcondes Filho (2001) aponta para um agir ind iferente, justificado pela 

força da precariedade dos direitos sociais e de cidadania, da fragilidade dos movimentos de 

defesa do cidadão e, acima de tudo, de um senso comum dominante, de que não haverá 

punição. Esse, leva os indivíduos a agirem imperturbavelmente, na direção de seus 

interesses, à revelia de normas e direitos constituídos, como num estado natural, em que a 

lei é a do que possui alguma forma de poder.83 

Kodato & Silva (2000) reafirmam o fracasso e a impotência das instituições 

públicas brasileiras, que não cumprem seu papel prescrito socialmente, em especial, 

aquelas voltadas à recuperação de menores infratores, posto criminalizarem ainda mais o 

adolescente e não oferecerem atendimento adequado. Esses autores denunciam a grande 

distância entre o discurso e a prática dos aparelhos Estatais diante do crime e tráfico 

organizados em nosso país, cada dia melhor equipados.  

Ao retomar a questão do autoritarismo, as relações hierárquicas e a violência no 

Brasil, Da Matta (1991, 1993), apoia-se em estudos que definem nosso país como uma 

sociedade relacional, o que implica em dizer que, a violência integraria a condição humana 

e da vida em sociedade. Para o autor, interessa seja discutida a relação entre crime e 

norma, conflito e solidariedade, ordem e desordem, violência e atitudes habituais da 

sociedade.  

                                                 
83 “A lei é apenas uma figura abstrata e só tem validade casuística, como recurso de autodefesa e perseguição 
dos inimigos.” (Marcondes Filho, 2001, p. 3). 
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Por sua vez, a análise que Damacena & Arnaud (2001) fazem em relação às 

colocações de Da Matta sobre a violência em uma sociedade relacional como a brasileira, é 

a de que o autor exprime as tentativas de unir, por meio de uma intervenção direta, o plano 

das leis universais e igualitárias do mundo da rua com a moralidade particular e 

hierarquizada do mundo da casa.  

Isto porque, o Brasil, com seus espaços e planos dramáticos, mostra-se uma 

sociedade internamente dividida, embora complementar, apresentando então, um sistema 

social onde convivem diferentes concepções de sociedade, de políticas, de economia e 

cidadania.  

Portanto, apesar das diferenças que decorrem de variadas culturas, práticas políticas 

e religiosas, para os autores,  

“...é neste emaranhado que a problemática da violência conquista 
espaço – na fronteira entre o social e o psicanalítico, entre o econômico 
e o político – no debate e na prática social de forças que genericamente 
podem ser defin idas como democráticas e antiautoritárias...” (Damacena 
& Arnaud, 2001, p. 8). 
 

Somente assim, torna-se possível estudar o fenômeno violência e compreender sua 

natureza, considerando também os espaços representados pela casa e pela rua, 

fundamentais no contexto violento da sociedade brasileira atual, posto permitirem leituras 

diferenciadas. A primeira corresponde à pessoa e as emoções e a segunda, à lei e à 

disciplina e, enquanto mundos separados que requerem a construção de linhas de 

comunicação de relações, devendo-se ter um modo relacional e dialético de interpretar suas 

conexões, sendo portanto, a base da análise da violência no Brasil.  
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§ CONTEXTO SÓCIO-EDUCACIONAL, CARACTERIZAÇÃO E 
CONSEQÜÊNCIA DA VIOLÊNCIA NA VIDA DA MULHER 

 
 
§ Historicidade da condição de ser e estar mulher 
 

 
§ Contextualizando a mulher de outrora 

 
 

 

 

el Priore (1993), relata que durante o Período Colonial, a mulher viveu 

uma situação específica na sociedade, em função de vários fatores que favoreceram o 

caráter exploratório da empresa portuguesa no Brasil, desde o século XVI até o XVIII. “O 

modelo escravagista de exportação vincava as relações de gênero” e, tanto o Estado como 

a Igreja recomendavam à mulher que se casasse e constituísse família. A mulher chegava 

aos homens pelo caminho da exploração ou da escravização, acentuando, assim, nas suas 

desigualdades, as relações de gênero.84 

DeSouza et al. (2000) explicam que durante a colonização do Brasil pelos 

portugueses, a maioria deles, não somente tomaram a terra, como as mulheres pela força, 

contribuindo com a miscigenação. Relacionavam-se sexualmente, primeiro com mulheres 

indígenas, depois, com escravas africanas devido à escassez de mulheres portuguesas, o 

que conferiu aos homens, a licenciosidade sexual (Silva, 1992).  

Desde tempos mais remotos, a mulher, sob o domínio do homem, tem vivido sob o 

manto da passividade e subalternidade. E o poder de gênero tem sido dominante nas 

sociedades machistas (Bueno, 1997-1998).  

Então, com a chegada das mulheres brancas durante a Era Colonial, elas 

mantiveram o arquétipo de Maria 85 – eram assexuadas e viviam restritas aos limites da casa 

ou da Igreja. Foram estereotipadas como fracas, submissas, passivas e sem poder na área 

pública, sendo treinadas para o casamento que envolvia o cuidar da casa, criar os filhos e 
                                                 
84 “...desigualdades socioculturais existentes entre mulheres e homens, que repercutem na esfera da vida 
pública e privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais diferenciados que foram construídos 
historicamente, e criaram pólos de dominação e submissão. Impõe-se o poder masculino em detrimento dos 
direitos das mulheres, subordinando-as às necessidades pessoais e políticas dos homens, tornando-as 
dependentes.” (Teles & Melo, 2002, p. 16).  
85 O modelo Maria, idolatra a mulher mártir que se auto-sacrifica, que é submissa aos homens, e que é uma 
“boa” mãe e esposa; na cultura brasileira corresponde a um “ideal passivo feminino”; a versão do marianismo 
é parecida com a descrição da castidade e da dedicação materna da Virgem Maria; é exemplificado por 
extrema feminilidade, passividade e auto-abenegação; também chamado de “síndrome da mulher auto-
sacrificada” (DeSouza et al., 2000). 
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tolerar as relações extramatrimoniais do marido com as escravas.86 A respeito da 

infidelidade conjugal, estes autores ressaltam ter iniciado neste período, uma construção 

diferente do adultério para  homens e para mulheres. Em relação à mulher, era comum 

“...encarar-se como absolutamente natural à punição da adúltera pela morte. O homem, 

ao contrário, não se sujeitava a penas maiores por experiências extramatrimoniais com 

mulheres solteiras ou com escravas e prostitutas.” (Araújo apud DeSouza et al., 2000, p. 

6). 

Teles & Melo (2002) confirmam esta versão, ao resgatarem que no Brasil, até o 

ano de 1830, os homens podiam matar as mulheres adultas. Naquela época, havia um 

dispositivo legal que permitia ‘emendar’ a mulher das más manhas pelo uso de chibata.  

Del Priore (1993) corrobora as afirmações de DeSouza e demais autores, sobre as 

mulheres coloniais passarem pelo que a autora chama de processo de adestramento, 

envolvendo instrumentos de ação como: moralistas, pregadores e confessores, os quais, 

discursavam sobre padrões ideais de comportamento que foram lentamente, penetrando e 

impregnando a mentalidade da época. Outro instrumento utilizado para a domesticação da 

mulher, foi o discurso médico sobre o funcionamento do corpo feminino. Esse, apoiava o 

religioso, que asseverava cientificamente a função natural feminina para a procriação. 

Assim, a mulher era valorizada apenas dentro do território da maternidade, sendo 

condenada à exclusão fora dele, onde remoia a melancolia e vicejava a luxúria. De acordo 

com a autora, a maternidade entendida como obra da vida, era tema central das discussões 

femininas e todos os fatos relacionados a ela, como: condições de acolhimento ou recusa 

do recém-nascido, o corpo da mulher, o nascimento e a concepção estavam nas diferentes 

vozes femininas. 

Ainda, segundo esta autora, a Igreja exercia severa vigilância doutrinal e de 

costumes. E sobre a mulher, as ações desta instituição católica, dirigia-se à organização 

familiar, nos moldes vigentes da tradição européia. Foram proibidos os conventos para que 

a mulher se voltasse, somente, à vida familiar.  

A relação de poder implícita no escravagismo, era reproduzida nas relações mais 

íntimas entre marido e mulher. A existência do sexo feminino, justificava-se em cuidar da 

casa, cozinhar, lavar a roupa e servir o chefe da família com seu sexo, dando- lhe filhos 

(Cabral, 1999).  

                                                 
86 Mulheres africanas, eram vistas principalmente em dois papéis: como trabalhadoras e como objetos sexuais 
(DeSouza et al., 2000). 
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A medicina e a Igreja aliaram-se na luta pela constituição de famílias 

sacramentadas, sendo que, ao médico cabia penetrar no mundo fechado de pudores e 

mistérios do corpo feminino, criando conceitos e descobrindo fatos, associando o biológico 

da mulher, o moral e o metafísico.  

Este fato, interessava à Igreja que, por sua vez, justificava a sexualidade feminina, 

apenas na procriação. A sensualidade da mulher era comparada ao nível dos animais e 

portanto abominada, pois a mulher deveria cumprir seu papel de cooperadora no ato da 

criação e não, com sua sensualidade, levar o homem à queda e a perversão. Sendo assim, 

as mulheres incapazes de engravidar à partir do coito, eram tidas como malditas 

infecundas. Apenas como mãe, a mulher revelaria corpo e alma saudáveis e estaria 

atendendo, especialmente, à perspectiva sacramental da Igreja, que como os doutores lusos 

da época acreditavam que a procriação era assunto divino (Del Priore, 1993). 

Todo este processo histórico de controle masculino sobre as mulheres, 

envolvendo métodos e formas de comunicação como: as leis, a cultura, a religião, a 

filosofia, a ciência e a política, é relatado por Teles & Melo (2002). As autoras entendem 

então, que as mulheres, ao serem tratadas como propriedade dos homens, perderam  em 

diferentes níveis, a autonomia, a liberdade e o controle sobre seu próprio corpo.  

Ao abordar a história da mulher sob a perspectiva da violência, Cabral (1999) 

menciona em seu estudo, que desde a Idade Média na Europa, América do Norte e 

América Latina, os maus-tratos infringidos às mulheres eram tolerados e até enaltecidos 

como práticas cujos propósitos eram corrigi- las de suas manhas e erros. A autora cita no 

entanto, que no século XV, protestos e mudanças jurídicas quanto à punição e condenação 

de maridos violentos, começaram a ser registrados, sendo que na Inglaterra e EUA, no 

final do século XIX, práticas de violência contra a mulher sofreram um visível retrocesso.  

No Brasil, dados históricos relativos à época colonial, revelam que já na 

Ordenação do Reino, “...era permitido aos maridos ‘emendarem’ suas companheiras, pelo 

uso da chibata.”. Portanto, as agressões físicas e psicológicas imputadas às mulheres, 

“...fazem parte de nossas raízes culturais, trazidas pelos colonizadores europeus e 

reforçadas no século passado pelas idéias do positivismo de Auguste Conte (1798-

1857)...”87 (Beissman apud Cabral, 1999, p. 184). 

                                                 
87 Para o qual a mulher deveria ser submissa, altruísta, desprovida de desejo sexual. Suas funções seriam de 
servir a seus maridos e filhos, dedicando-se exclusivamente às tarefas domésticas, em que pudessem 
manifestar seus dons materiais (Hahner apud Cabral, 1999). 
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 Por sua vez, Badinter apud Rifiotis (1997), apoia-se num estudo que aponta às 

relações heterossexuais na família francesa, do século XVII ao começo do século XX, 

favorecendo-a uma melhor compreensão das mudanças dos atores nestas relações, as quais 

muitas vezes, aparecem marcadas pela opressão e agressividade do homem sobre a mulher, 

em nome da honra e do poder masculinos, respaldados nas estruturas sociais em diferentes 

épocas, até a atualidade. Assim, na França, entre outros países europeus, nos séculos XVI e 

XVII,  predominaram o reinado paterno e marital, podendo o homem julgar e punir 

livremente dentro de sua família. Na condição de pai, marido e senhor todo poderoso, o 

homem apoiava-se na desigualdade natural entre os seres, posto que a mulher era tida 

como inferior a ele. Na delegação da autoridade lhe outorgada por Deus, mesmo 

temperado pela ternura, seu poder era absoluto e baseado na  idéia de inferioridade da 

mulher e na necessidade de direção única na família. Na política monárquica, a autoridade 

do homem pretendia ser divina e marital ao mesmo tempo, pois, para reafirmar a 

autoridade do rei era preciso confirmar a autoridade na menor célula da sociedade, a 

família. Sendo assim, a mulher na hierarquia, devia ser submissa ao marido/senhor e 

guardiã dos filhos. Mas, conforme o autor, progressivamente, a acusação de malignidade 

da mulher é abandonada e consolida-se um sentido de fraqueza e de invalidez 

correspondente à imperfeição e a deformidade feminina. Porém, nos séculos XVII e XVIII, 

as mulheres, principalmente, as que tinham recursos, tentam desvincular-se das funções de 

esposa e mãe, recuando em relação aos seus deveres no lar.  

No Brasil, até o ano de 1600, a mulher que faltava com seus deveres, era açoitada, 

o que foi gradativamente, sendo considerada uma prática bárbara, mas mantida no campo 

até o século XIX.  

Rifiotis (1997) menciona também que ainda nos séculos anteriores, a mulher ao 

ser considerada mais frágil para vencer as tentações, era culpada pela infelicidade do 

homem, sendo transformada em símbolo do mal, o que serviu para legitimar a prática de 

seu espancamento pelo parceiro. Este período também se caracterizou pelo abandono das 

crianças recém-nascidas às amas e ao desinteresse pelo futuro e pelo desenvolvimento 

destas, provocando muitas mortes infantis. Porém, surge no século XVIII, a preocupação 

com a diminuição populacional, o que estimula a volta gradativa das mulheres ao lar, 

sendo valorizadas como  mãe, enquanto responsabilidade social com seus filhos.  
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Este autor comenta ainda, as correntes igualitária e libertaria 88, as quais 

homogeneízam a condição do pai, da mãe e da criança na família, o que diminuiu a 

autoridade paterna, valorizando a mulher/mãe ao dar- lhe certa autonomia. O 

comportamento do marido também se modifica, porque o casamento nesta época, passa a 

ser entendido como feito por amor e interessa aos homens que as mulheres desempenhem 

seu papel mais importante na família. Porém, a igualdade real entre homem e mulher não 

acontece, embora o momento aproxime a esposa do marido.     

Em contrapartida, durante a Era Imperial, as mulheres lutaram para ampliar seus 

papéis na sociedade brasileira. O enfraquecimento da rígida disciplina patriarcal que tinha 

excluído as mulheres de classes média e alta, favoreceu seu trânsito nas ruas e sua posição 

melhorou no mercado de trabalho. Houve avanços na luta por direitos nos campos do 

trabalho, da educação e da política, áreas tipicamente, dominadas pelos homens  (Verucci, 

1994).  

Então, DeSouza et al. (2000) e Louro (2001a) resgatam que no Brasil e em outros 

países da América do Norte e Europa, a partir do início do século XX, as mulheres 

ganharam emprego em ferrovias, nas atividades telegráficas, nos correios, na enfermagem 

e no secretariado, bem como na área de produção. Assembléias de mulheres levantaram e 

debateram questões pertinentes às mulheres como força de trabalho, tais como licença-

maternidade, horas, salários e condições de trabalho. No entanto, as reformas propostas 

nesta ocasião, excluíam os interesses das mulheres da classe operária, ou seja, trabalhavam 

em condições terríveis e discriminatórias.   

Neste mesmo contexto histórico, Luz (1982) considera que a sociedade constrói 

seus modos de ser e de se expressar nos diversos aspectos do relacionamento humano e a 

relação homem/mulher é parte desta construção. O capitalismo, por sua vez, institui 

estratégias históricas e dominadoras para organizar os sexos e a reprodução humana, 

estando o lar e a maternidade, fundamentados na instituição do casamento. Ambos, 

definem funções prioritárias da mulher na sociedade capitalista, associando tais funções a 

um aspecto natural biopsíquico. Por trás destas funções biopsíquicas, existem estratégias 

de poder, dando concepções específicas a ambos os sexos, uma divisão política que 

favorece a subjugação mútua homem-mulher, com dominância masculina.  

                                                 
88 Referente a Filosofia das Luzes, liderada por Rosseau. É uma das correntes que modificam a imagem da 
mulher audaciosa em uma criatura modesta e ponderada, cujas ambições não ultrapassam os limites do lar 
(Rifiotis, 1997, p. 8). 
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De acordo com esta autora, o capitalismo também é responsável pela construção 

de modelos de homem racional forte, egoísta e disciplinador e de mulher “santa”, que se 

contrapõe à frieza da ordem Estatal, sensível, emotiva, generosa e imaginativa, simples e 

pura, fiel e honesta. Cria-se um pacto de dominação entre homem e mulher, sendo que ela 

domina no meio privado e ele no meio público. Porém, este homem, eterno dependente, 

jamais poderá buscar na mulher, uma companheira, pois vive ilhado no racional. Não se 

permite entre casais, uma relação afetiva plena, expondo-se a sensibilidade e a 

emotividade. 

Luz (1982) relata ainda que, tanto os modelos clássicos de homem e mulher, como 

as instituições, lar e maternidade, acabam também sofrendo crises, levando a construções 

de modelos alternativos na forma de suas expressões, ao nível sexual e político, no lar e 

com relação à maternidade. Na sociedade capitalista, é o Estado que assume o papel de 

senhor, tanto face à criança como à mulher. Isso ocorre através de uma rede de instituições 

como: o direito, a medicina, a escola, a fábrica, através dos quais, realizam-se certas 

apropriações destes indivíduos. Trata-se de uma tutela Estatal, um controle político, aquele 

que o homem exerce sobre a mulher, no período que vai da segunda metade do século XIX 

às primeiras décadas do século XX no Brasil. A mulher, é a rainha do lar, encarregada da 

manutenção e da educação da prole, reprodutora bio lógica e ideológica da sociedade e o 

homem assimila a soberania do Estado dentro do lar, cada vez mais ilhado, na razão, 

especialmente, aquele pertencente à burguesia e à pequena burguesia. No entanto, aquele 

que faz parte do proletariado, vingaria na companheira as explosões e humilhações sofridas 

junto ao patrão, oprimindo e violentando mais a mulher. 

Portanto, o relacionamento do marido com a esposa, era de 

comando/subordinação, com necessárias distâncias das coisas que não competem a ele. 

Não obstante, o homem depende, em grande parte da mulher quando adoece, para a sua 

higiene pessoal e alimentação no lar.  Sua relação com a mulher, controladora de tudo isso, 

é de uso ou de cumprimento de dever, atendido pela mulher quando cede passivamente, 

seu corpo nas relações sexuais com o homem (Luz, 1982).  

Na verdade, esta imagem de casal modelo, se estruturou no século XIX, baseado 

numa ideologia romântica do amor eterno e verdadeiro, tendo o casamento para sempre e o 

lar como sua sede. O prazer sexual é vedado à mulher, porque é tido como uma 

característica da mulher devassa, prostituta. Essa situação favorece a imagem do amante ou 

da amante que aparece na relação asfixiante do casal, na tentativa de buscar prazer e 

felicidade (Bueno et al., 1994). 
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Quando no começo do século XX surge Freud falando da natureza feminina, 

atribui-se às suas descobertas uma dimensão universal, sem se aperceber que suas idéias 

sofriam as influências de preconceitos de sua época. O psicanalista austríaco e seus 

discípulos referiam-se então, à passividade, ao masoquismo e ao narcisismo da mulher e, 

com a disseminação dos conceitos da psicanálise, aconselhava-se que a mulher se 

sacrificasse nos cuidados de seus filhos, como se esse fosse um caminho natural.  

Pregava-se ainda, a distinção nítida dos papéis maternos e paternos para a boa 

formação do “eu” na criança, cabendo à mãe, os cuidados com o filho, em seus primeiros 

anos, ela era orientada a sentir prazer nisso, excluindo de sua vida outros interesses, sendo 

que, a presença simbólica do pai, já era considerada suficiente. Neste sentido, a 

responsabilidade/poderio maternos aumentaram, enquanto que os paternos diminuíram, 

pois, o papel do pai limitava-se a ser o mantenedor da família e o patriarcado89 familiar foi 

substituído pelo patriarcado Estatal.  

Assim, de modo geral, esforços foram feitos em todos os níveis para erradicar 

quaisquer vestígios da capacidade física, emocional e intelectual do segmento feminino, 

mesmo que para isso fossem necessários o uso da violência e da farsa (Teles & Melo, 

2002).  

Neste período, alguns profissionais tais como: professores, juizes de menor, 

assistentes sociais, psiquiatras entre outros, impõem as normas e vigiam os pais. Aos 

poucos, a mulher ganha mais autonomia em casa, às custas de mais responsabilidades e 

culpas (Rifiotis, 1997).  

Biasoli-Alves (2002) relata que na sociedade brasileira, há cem anos, as diferenças 

entre homens e mulheres eram bem marcadas por atitudes e comportamentos exigidos, 

indistintamente, de ambos os sexos. O menino era educado para ser obediente, respeitoso, 

honesto e trabalhador. E às meninas, cabiam a submissão, a delicadeza no trato social, a 

pureza, a capacidade de doação, de dedicação às prendas domésticas e habilidades 

manuais. O binômio domínio/submissão, prevaleceu por muito tempo, sendo o primeiro, 

prerrogativa do homem e o segundo, destinado inteiramente à mulher, cujo futuro dependia 

de suas “virtudes”, todas vigiadas por uma sociedade atenta e controladora.  

                                                 
89 Entendido como o conjunto dinâmico e contraditório de relações em que prevalece o exercício de poder 
masculino sobre a mulher.  
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No Brasil, em 1910, o Partido Republicano Feminino foi criado para que as 

mulheres pudessem expressar suas opiniões, lutando  por sua emancipação, o que incluía a 

representação no setor de prestação de serviços e no sufrágio 90 feminino. As mulheres 

então, logo após terem adquirido o direito de voto em 1932, tiveram suspendido esse 

direito  em nível nacional até o ano de 1945, posto que o Congresso Brasileiro foi fechado 

pelo Presidente Getúlio Vargas (Pastore, 1999; Scavone, 1999). 

Willems apud Pastore (1999) resgata que nesta época, ainda os valores sociais dos 

homens compunham o chamado “complexo de virilidade” enquanto que o das mulheres, 

enquadrava-se no “complexo de virgindade”. Esperava-se portanto, que a mulher 

obedecesse ao marido e não tivesse iniciativa pública de qualquer espécie, situação 

indicativa de um posicionamento inferior aos homens na sociedade.  

DeSouza et al. (2000) e Louro (2001a) afirmam que, mesmo apesar da volta da 

democracia ao Brasil após o golpe militar de 1964, o movimento feminista91 fez pouco 

progresso, até início dos anos 70. Apesar disso, gradativamente a mulher foi avançando e 

ganhando o domínio público com repercussões políticas dentro e fora do lar. 

Até então, o homem comandava o lar porque o sustentava, enquanto a mulher 

mantinha a gestão. Mas ela passa a contribuir para a manutenção do lar e deseja dividir o 

comando. No entanto, para todos os efeitos, ele ainda dirige o lar e a família, embora, ela 

possa ter o controle da situação se assim o quiser. Aos poucos, o pai de família passa a ser 

uma figura decorativa (Verucci, 1994; Bueno et al., 1995). 

Segundo Biasoli-Alves (2002), foi nas décadas de 30 e 50, que surgiu a 

possibilidade de escolarização do contingente feminino, embora fossem grandes as 

expectativas da família em relação à vida escolar dos meninos, posto que, muitas meninas 

ainda eram retidas no lar para afazeres domésticos. Aos poucos, a mulher não precisava 

mais estar em companhia da criada ou marido para sair à rua, desvinculando-se das tarefas 

domésticas, profissionalizando-se e alcançando postos elevados. Com isso, ela pôs de lado 

o bom casamento, antes definido pelas características desejáveis em uma esposa, escolhida 

por um marido desconhecido, comandado por pais e irmãos, os quais dirigiam seu destino. 

O fato é que, gradativamente, a mulher passou a buscar o homem que desejava como seu 

parceiro, até chegar a um momento de livre escolha.  

                                                 
90 “O termo “sufragismo” refere -se a um movimento voltado para estender o direito de voto às mulheres. 
Com uma amplitude inusitada, alastrando-se por vários países ocidentais (ainda que com força e resultados 
desiguais), o sufragismo foi reconhecido como a “primeira onda” do feminismo” (Louro, 2001a,  p. 15). 
91 O feminis mo propõe a igualdade dos direitos para as mulheres na família e no trabalho, a luta para acabar 
com a violência contra mulheres e com a educação diferenciada por gênero (Rifiotis, 1997).  
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Bueno et al. (1995) e Rosseti-Ferreira (2001) mencionam que além das mulheres 

terem passado a questionar as estruturas institucionais como o lar e a maternidade nas 

sociedades capitalistas, ainda surgiram os pedidos de divórcio, os contraceptivos, as 

possíveis relações fora do casamento, a estudar em universidades, a trabalhar e não 

depender mais do homem para sobreviverem. As mulheres passaram a lutar pelos seus 

direitos, como os da cidadania e da igualdade de direitos em relação ao trabalho.  

Deste modo, no Brasil, durante a década de 50, os condicionantes das mudanças 

de costumes e de novos comportamentos femininos foram provocados pela industrialização 

no país, pelo processo de urbanização intenso, pelo desenvolvimento e difusão de meios de 

comunicação de massas (Pastore, 1999; Vilela & Gera, 2000).  

Principalmente, com a entrada da mulher no mercado de trabalho brasileiro, a partir 

de 1960, apoiada pelo feminismo e os valores desenvolvidos pelos meios de comunicação, 

mais mudanças se concretizaram nas representações sociais do papel feminino e nos 

princípios do modelo familiar (Bueno, 1995).  

A respeito da entrada da mulher no mercado de trabalho, Sant’Anna (1988) afirma 

que em especial, a década de 70 é tida como marco deste fenômeno, porém, é igualmente 

verdade, que inúmeras mulheres já trabalhavam naquela época e que a sociedade brasileira 

convive com histórias de mulheres trabalhadoras, há vários séculos e gerações. Por vez, a 

presença da mulher negra na época da escravatura e das trabalhadoras rurais, segundo a 

autora, deve ser levada em conta como fator contribuinte à conquista feminina do mercado 

formal brasileiro. 

Segundo Louro (2001a), o ano de 1968 ficou marcado na história como um marco 

da rebeldia e da contestação das mulheres, assinalando de uma forma concreta, a 

manifestação coletiva da insatisfação e do protesto gerados há algum tempo, em nível 

mundial. As manifestações feministas, então, ocorreram em detrimento da inconformidade 

e do desencanto em relação aos tradicionais arranjos sociais e políticos, às grandes teorias 

universais, ao vazio formalismo acadêmico, à discriminação, à segregação e ao 

silenciamento. 

No início dos anos 80, a violência contra a mulher passou a ser denunciada pela 

sociedade, constituindo-se num campo de estudos específico para a academia, ainda que, 

de acordo com Saffioti (1988) e Izumino (1998), o início das mobilizações contra esta 

forma de violência tenha sido nos anos 70. Nesta época, a produção cultural  dos meios de 

comunicação como pornochanchadas e revistas ditas femininas e masculinas, embora 
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trouxessem relações não convencionais sobre sexualidade, não desfaziam a dupla moral 

sexual, em vigor (Rifiotis, 1997). 

Ainda a respeito do movimento feminista no Brasil, DeSouza et al. (2000) e Louro 

(2001a) denominam de novo movimento feminista, a organização de mulheres de classe 

média, as pobres sem educação formal e as de nível universitário, no ano de 1975, 

objetivando que suas reivindicações políticas fossem incluídas no sistema político 

brasileiro. Este fato, é lembrado na história como sendo o nascimento do movimento 

moderno ou contemporâneo de mulheres em nosso país, que resultou no aumento do 

número de mulheres em profissões consideradas de alto prestígio, como engenheiras, 

economistas, médicas, professoras universitárias e advogadas. Porém, ainda havia uma 

grande discrepância econômica em comparação aos homens.  

Paoli (1984) e Izumino (1998), lembram no entanto, que se as mulheres brasileiras 

entravam na esfera da produção – reconhecida como espaço de atuação masculina – não o 

faziam devido ao reconhecimento da sociedade que declarava a igualdade entre os sexos 

nos setores da vida social, e sim, devido à crise econômica que atingiu amplos setores da 

população. Portanto, longe de se caracterizar pela igualdade de oportunidades, o trabalho 

feminino foi acompanhado de um estigma de inferioridade que perseguiu as mulheres, 

desde o início do processo de industrialização no Brasil até a atualidade.  

DeSouza et al. (2000) resgatam que a Igreja e as religiões afro-brasileiras também 

forneceram forças libertadoras às mulheres, especialmente entre as pobres, oferecendo- lhes 

modelos de papéis positivos e compensando assim, a falta de poder que elas experimentam  

até hoje em sociedade. Segundo os autores, as mães começaram campanhas políticas locais 

em suas comunidades, crescendo e abrangendo o país inteiro ao focalizarem os papéis de 

gênero e assim, feminilizaram a política durante este período de abertura.  

Entre várias questões abordadas, o planejamento familiar, o cuidado com os filhos 

colocados em creches e a violência contra as mulheres, foram as três principais questões 

formadoras do foco que levaram as mulheres a tentar redefinir seus papéis no contexto da  

família (Almeida, 1996). 

Deste modo, foi reformulado o arquétipo de Maria para dar um lugar libertador à 

mulher em papéis de liderança e aconselhamento. Todos estes fatores, contribuíram para 

que as mulheres ganhassem um papel mais visível na estrutura das relações sociais no 

Brasil (DeSouza et al., 2000; Pitanguy, 2001).  
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Gregori (1993) afirma que meio a tantas questões e mudanças que ocorreram 

paralelas à luta pela redemocratização do Brasil e o fim da ditadura militar, as mulheres 

começaram a encontrar espaço para discutir e trocar experiências. Assim, grupos 

feministas se organizaram para questionar a situação de opressão da mulher em nosso país, 

nem sempre manifestada por meio de violência física. Iniciava-se então, o trabalho de 

denúncia e combate à violência contra a mulher que ocorria entre quatro paredes, a qual, 

freqüentemente, chegava ao grande público através da mídia, que noticiava crimes 

passionais.  

Esta autora resgata ter sido através do movimento SOS-Mulher, criado a partir de 

toda esta movimentação feminista, que as primeiras assistências jurídica e psicológica 

foram fornecidas às mulheres vítimas de violência doméstica em nosso país, visando 

inclusive, educá- las para o combate desta forma de violência através do feminismo (Teles 

& Melo, 2002).  

No século XX, algumas personalidades feministas inglesas e norte-americanas, 

destacaram-se como pioneiras no seio destes movimentos, ao reivindicarem o controle de 

natalidade, tal como o fez Margaret Sanger; na defesa da perda de muitos valores e talentos 

femininos por estarem restritos ao espaço doméstico, questão amplamente abordada no 

livro de Betty Friedan92, ou mesmo, em 1976, como fez Shere Hite, ao publicar seu 

relatório com a opinião de mais de 3 mil mulheres sobre os anseios femininos em relação 

ao sexo.  

Segundo resgata Pastore (1999), a literatura dominante era do tipo reivindicatória e 

doutrinária, devido a uma enorme discrepância na época entre as regalias desfrutadas pelos 

homens em relação às mulheres.93 

Sobre este mesmo período de efervescência social e política, de contestação e de 

transformação no Brasil e outros países do mundo, Louro (2001a) menciona que de modo 

geral, os movimentos feministas expressaram-se não apenas através de grupos de 

conscientização, marchas e protestos públicos, mas também, através de obras clássicas 

como Lê deuxième sexe, de Simone Beauvoir (1949) e Sexual politics, de Kate Millett 

(1969). A partir daí, surgem os estudos da mulher no mundo acadêmico, levantando 

                                                 
92 Intitulado: A mística feminina. 
93 Para se ter uma breve idéia de como chegou a ser a vida da mulher no Brasil,  o marido e os filhos mais 
velhos comiam em primeiro lugar e recebiam a melhor parte da comida. As mulheres esperavam que eles 
terminassem para depois começar a comer; em público esperava-se que as mulheres ficassem quietas e em 
segundo plano; na zona rural, mesmo em dia frio e chuvoso, o pai e o filho passavam a cavalo, cobertos por 
um capote, enquanto a mãe e a filha, sem sapatos, iam a pé atrás dos dois (Santos apud Pastore, 1999). 
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questões que impregnaram e contaminaram o fazer intelectual cujo propósito maior era 

tornar visível a mulher.94   

Assim, as mudanças foram significativas, transformando gradativamente os direitos 

da mulher no cenário da sociedade como cidadã, ao alcançar por exemplo, o direito de 

participar das Olimpíadas, podendo matricular-se em cursos superiores, conseguindo apoio 

oficial para evitar a gravidez, tendo os mesmos direitos do marido no mundo civil, 

independente da autorização dele para ser contratada no emprego, comprar e vender 

imóvel e dar queixa na delegacia, não podendo mais ser deserdada pelo pai por ter perdido 

a virgindade ou ser devolvida pelo marido diante a acusação de ter sido deflorada por outro 

(Verucci, 1994). (Anexo H). 

Por outro lado, todas estas conquistas reunidas nos últimos trinta anos, 

balançaram  as estruturas rígidas do lar (Luz, 1982). O Estado em sentido amplo, assumiu 

o lugar da maternidade e do lar, porque a mãe educadora, perdeu o domínio dessa função. 

Novas formas de relações entre homem e mulher foram testadas, uma vez que o 

lar, a família, o casamento95 e a maternidade perderam funções econômicas e políticas 

reais, ao tornarem-se mais ideológicas. Então, as relações entre homem e mulher, entram 

em crise. Na verdade, as mudanças de perfil das mulheres e mães alteraram o papel dos 

homens, pais, avós, filhos, acarretando freqüentes conflitos, uma vez que o ser humano 

vive e se desenvolve em uma rede de relações recíprocas (Rosseti-Ferreira, 2001).  

Neste contexto, esta autora cita o homossexualismo, especialmente o masculino, 

como tendo se tornado mais evidente. E, o relacionamento sexual entre mulheres também 

passa a ocorrer porém, mais encoberto como o é hoje. As relações de poder entre dois 

sexos tendem a ser retomadas nas relações homossexuais masculinas e femininas, 

mostrando assim, que ainda não se conseguiu romper totalmente, os impasses da relação 

homem/mulher, posto não haver nem mesmo nos relacionamentos homossexuais, um 

padrão igualitário afetivo/sexual (Luz, 1982). 

                                                 
94 A segregação social e política a que mulheres foram historicamente, conduzidas favoreceu sua ampla 
invisibilidade como sujeito, inclusive nas ciências, nas letras e nas artes (Louro, 2001a). 
95 Até final dos anos 50, o relacionamento sexual se baseava no engajamento amoroso de longa duração. Para 
ter sexo era preciso casar. Na década de 60, ocorreu a separação entre sexo e casamento. O sexo passou a se 
atrelar a sinceridade dos parceiros, e não necessariamente ao casamento. O sexo fora do casamento deixou de 
ser tratado como expressão do pecado, mas, como uma saudável expressão de amor. No entanto, a família 
continuava essencial para criar a prole. Na década de 90, o casamento se separou da família. Atualmente, 
muitas crianças são criadas por parceiros não casados e que não pretendem se casar. No período de 1970-95, 
no Brasil, a proporção de mães sem parceiros saltou de 7,5% para 17,5% (Pastore, 1999).  
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Ao mencionar a gradativa presença das mulheres na sociedade em todas as 

classes, camadas sociais e partidos políticos, Alambert (1991) diz que elas acabam atuando 

com suas diferentes opiniões no desenvolvimento do mundo, unidas pela condição de 

mulher. A autora adverte no entanto, que para melhores condições de vida da mulher, 

ainda precisam ser trabalhadas algumas mudanças quantitativas como a igualdade, para a 

obtenção dos mesmos direitos e chances, no texto da lei e na prática, concedidas ao 

homem. No contexto de nossa sociedade, falta- lhe autonomia para o seu livre exercício, de 

pensar e agir com sua própria cabeça, como pessoa que possui personalidade própria.  

Por sua vez, Carreira et al. (2001) enfatizam que a luta pela igualdade entre sexos 

e conseqüentes conquistas da mulher, transcendem o plano individual, ao incidirem em 

toda a sociedade, acarretando marcantes transformações pessoais e coletivas, geradoras de 

profundas mudanças no tecido social, na organização familiar, nas formas de produção e 

consumo, no mundo do trabalho e das responsabilidades públicas. (Anexo H).  

Já, o resgate da dignidade da mulher, de acordo com Alambert (1991), implica na 

reversão da sua condição de objeto à qual é subjugada desde que nasce, produzida por 

ideologias sustentadas pela família, escola, Igreja, os meios de comunicação e os sistemas 

públicos de funcionamento de nossa sociedade. Assim, defende a autora,  “...homens e 

mulheres nascem iguais como seres humanos e tornam-se diferentes, socialmente, por 

força de uma cultura que lhes é imposta, desde seu nascimento.”.  

Como a presente investigação tem como foco central, o estudo voltado à mulher, 

depreendemos ser de fundamental importância resgatarmos o sentido verdadeiro da vida do 

contingente feminino, ao longo da história. A partir de agora, contextualizaremos a mulher 

nos tempos da modernidade e da contemporaneidade.  
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§    Contextualizando a mulher na era moderna e na pós-
modernidade 

 
 

 
 

 

iasoli-Alves (2002) em um de seus inúmeros artigos96, tece sutis 

considerações entre o passado e o presente da mulher, especialmente sobre suas conquistas 

no campo da educação e seus direitos de escolha e decisão. Neste intento, aponta não 

somente rupturas no papel feminino, frutos de seus avanços, mas, também resgata a 

importância de valores cultivados por gerações anteriores, hoje, ainda presentes, mesmo 

sob outras roupagens.  

Referindo-se as mulheres no contexto deste novo milênio, Jurema (2001, p. A 3) 

afirma que ele 

“...abre um tempo de novas expectativas de igualdades e de mudanças. A 
revolução das mulheres, elevando-as como protagonistas de um novo 
cenário global, marcou uma das maiores mudanças nas estruturas 
sociais e econômicas, nos relacionamentos, na vida cotidiana e nas 
percepções do século 20.”.  
 

Scavone (1999) e Carreira et al. (2001) resgatam que, após cem anos de lutas e 

reivindicações, o balanço positivo conquistado pelas mulheres em todo o mundo, foi 

gradual e vitorioso, sendo marcado inclusive, pelo crescimento de sua liderança pública em 

diversos campos sociais.  

Segundo Cardoso (1999), a mulher, ao tentar vencer as inúmeras barreiras 

encontradas para sua participação e ascensão na vida pública, ainda tenta igualmente, 

superar a culpa que assume pelo sentimento de estar relegando a segundo plano – seu lar,  

filhos e sua família.  

Pastore (1999) comenta esta problemática, afirmando que cada dia mais, a mulher 

sente-se dividida, uma vez que o trabalho e a maternidade passaram a ser tratados como 

obrigações morais, ou seja, ao mesmo tempo em que cresce a idéia e sua necessidade de 

trabalhar fora de casa, maior tem sido a noção de que sua ausência prejudica a vida do lar, 

                                                 
96 Ruptura e permanência no século 20. 
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por roubar tempo para dedicação à sua família. Isso demonstra que as construções morais a 

respeito do papel da mulher na família e no trabalho se mantêm contraditórias.97 

Neste sentido, Martins  (1986) refere que nos últimos cem anos, a mulher preserva 

uma atitude ambivalente ante seu ideal de emancipação social e que, tal postura, deve-se à 

idealização da mulher por parte do homem e a mitificação masculina, própria da fantasia 

feminina. Deste modo, somente uma minoria tem conseguido realizar-se totalmente, na 

esfera da feminilidade e na área sócio-econômica. O autor entende que essa situação, em 

grande parte, advém do preconceito ainda reinante na sociedade brasileira, de que existe 

uma incompatibilidade entre a mulher cidadã e a mãe de família. Tratam-se de idéias e 

sentimentos que são frutos de concepções e influências masculinas.  

 No entanto, Cardoso (1999) afirma ser possível conciliar todos os papéis a partir da 

construção de um mundo igualitário entre homens e mulheres, com participação de todas 

as classes sociais “...em que a profissão, o trabalho e a família mantenham uma relação de 

complementaridade.”. Somente poderá mudar este panorama, as resistências ainda 

existentes contra a participação igualitária da mulher brasileira na sociedade pública, o que 

inclui maior abertura e a participação da mulher em cargos políticos.  

Apesar das mulheres terem conquistado o direito ao voto, Barsted (1994) e Teles & 

Melo (2002) enfocam a pouca participação do sexo feminino na composição do Congresso 

Nacional e nos Diretórios Nacionais dos partidos políticos. Nas Centrais Sindicais, a 

percentagem é ainda menor e, em importantes instituições da sociedade civil, a 

participação da mulher nos órgãos de cúpula é quase inexpressiva.  

Porém, de acordo com Araújo (2001b), a ocupação de espaços políticos pela mulher 

na última década, particularmente, nas arenas de representação institucional, tem sido uma 

questão trabalhada por grupos feministas de nosso país, meio as demandas por 

reconhecimento e inclusão. Deste modo, as políticas de ação afirmativa e cotas para 

mulheres e outros grupos excluídos, são na verdade, formas concretas de atender estas 

demandas. 

Porém, atualmente, ainda existe profunda assimetria entre homens e mulheres nas 

instâncias de poder, sobretudo nas de representação. De acordo com Araújo (2001b) e 

Teles & Melo (2002), no Brasil, assim como em outros países do mundo, as mulheres 

conquistaram seus direitos políticos tardiamente, e quando chegaram à esfera política, os 

                                                 
97 Em nossa cultura, predomina ainda a noção de que o trabalho fora de casa conspira contra a vida familiar. 
Se a mulher se dedica ao trabalho, ela não pode se dar ao lar, sendo que, para cumprir um dos objetivos, ela 
tem de violar o outro (Pastore, 1999). 
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lugares já se encontravam ocupados. Para inserirem-se, tiveram que deslocar outras 

pessoas, além de romperem barreiras e preconceitos (Carreira et al., 2001).   

Deste modo, Pastore (1999) admite que as mulheres também estão avançando nas 

áreas da educação98 e da política99, sendo que muitas delas, já quebraram o domínio 

político de oligarquias seculares. Também, brasileiras têm se elegido prefeitas de um 

número crescente de cidades e participado ativamente, do poder judiciário. (Anexo H).  

Esse fato, é igualmente referenciado por Brito (2001) da seguinte forma: 

“As mulheres brasileiras, especialmente nas últimas décadas, das mais 
diversas formas, têm afirmado a sua cidadania, constituindo-se como 
sujeitos sociais através dos seus movimentos e ações, ligadas ou não a 
instituições políticas. ...a presença feminina nos processos de mudança 
sócio-política em países como a Argentina, Uruguai, Chile, Peru, 
Bolívia, Nicarágua e outros mais, tem-se evidenciado de forma 
significativa, merecendo estudos e reflexões mais detidas.” (Brito, 2001, 
p. 6).   
 

No entanto, mesmo já nos encontrando em pleno século XXI, para Pastore (1999) e 

Cardoso (1999), ainda faz-se menção à mulher tendo em vista, a necessidade de estar apta 

a aceitar e a se adaptar as mudanças esperadas, para que o trabalho do qual a sociedade 

depende, seja um complemento da vida individual. 

Neste sentido, Rosseti-Ferreira (2001) lembra que nessa nova Era, o trabalho pode 

ser realizado em diversos locais envolvendo menos pessoas; várias atividades profissionais 

podem ser exercidas em domicílios por homens e mulheres e, um maior nível educacional 

tem sido requerido, levando o profissional a se atualizar, continuamente.   

Porém, na visão de Vaitsman (2001), estes desafios, anteriormente, previs tos, vêm 

sendo gradativamente, superados pela mulher. E à medida que as fronteiras entre papéis 

tornam-se muito mais fluídas, ela tem se mostrado mais flexível e aberta à mudanças.  

Sobre a identidade feminina, artigo de Carneiro (1994), afirma ser sobre definições 

sexuais e raciais e de elementos históricos, culturais, religiosos e psicológicos, que os 

indivíduos constroem sua identidade social. Então, partindo do princípio que a diferença 

entre sexos é tida e vivida como inferioridade na cultura ocidental, a partir de uma visão 

biológica, religiosa ou cultural, a mulher ainda é considerada inferior ao homem. 

                                                 
98 Nélida Piñon, em 1996, tornou-se a primeira mulher a ocupar a Presidência da Academia Brasileira de 
Letras (Pastore, 1999). 
99 Madaleine Albright foi a primeira mulher a ocupar o cargo de Secretária de Estado nos EUA (Pastore, 
1999). 
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Em repúdio a esta antiga discriminação ainda presente nos dias atuais, Teles & 

Melo (2002) afirmam:  

“Esse quadro histórico de discriminação e de violência de gênero que 
integra, ainda hoje, a sociedade humana em seu cotidiano, é que nos 
obriga a repudiar a perpetuação de relações pessoais tão cheias de 
agressividade e riscos, que perpassam gerações e trazem no seu bojo 
uma gama de preconceitos que induzem as pessoas a acreditar que tal 
fenômeno é natural. Insiste-se em tornar obrigatória a crença de que as 
mulheres são volúveis, emocionais, fúteis, inseguras e dependentes.” 
(Teles & Melo, 2002, p. 31).  
 

Assim, Carneiro (1994) refere que, nos tempos atuais, ainda procura-se sustentar os 

diversos níveis de subordinação e opressão a que muitas mulheres veêm-se submetidas, 

imputando- lhes a aceitação de um papel subordinado socialmente. A seu ver, a identidade 

feminina nos dias de hoje, é um projeto em construção que passa tanto pela desmontagem 

de modelos arcaicos introjetados como pelo resgate de potencialidades abafadas pela 

ideologia machista e patriarcal. Portanto, a identidade feminina, enquanto projeto de 

construção, é fundamentalmente o esforço de construção da plena cidadania para mulheres.  

Numa perspectiva futurista, Klinke (2000), afirma que no transcurso do século 

XXI, imperarão o sexo seguro e a diminuição das diferenças entre homem e mulher, 

acreditando portanto, que as relações serão mais igua litárias. Segundo o autor, no século 

XX o sexo transbordou tantos limites, que na década de 70, havia uma convicção de que no 

futuro, todos seriam bissexuais. A idéia derivou da surpresa com o mundo heterossexual 

que emergia das sombras e da conquista de se viver a sexualidade de forma menos 

castradora. Comenta o autor, que o século XX foi marcado pela perda da idéia de conduta 

do que é certo ou errado. Então, passaram a não existir papéis definidos para homens e 

mulheres, o que causou um forte sentimento de insegurança, de falta de rumos. Na década 

de 60, a repressão sexual foi sendo distendida e, por conseqüência, confundida com uma 

aparente falta de fronteiras. Porém, aos anos de amor livre e premissa de que ninguém era 

de ninguém, uma onda moralizante e científica se ergueu diante da ação restritiva da aids.  

Por isso, mesmo tendo a bissexualidade se transformado até em tema de novela, 

não se tornou uma definição de gênero da humanidade. Por sua vez, a inseminação 

artificial e a clonagem são citadas pelo autor como conquistas científicas, que tendem a 

causar crescentes transformações nas relações entre casais no transcorrer do século XXI.  
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Michèle Sarde apud Klinke (2000), diz que esta realidade pode levar a dois 

cenários: um deles, resulta num abismo na convivência dos pares mas, dentro de uma 

perspectiva positiva, as novas tecnologias podem ser avaliadas numa redefinição de papéis, 

incluindo aí, a aceitação da homossexualidade, onde cada um exerce sua diferença, mas 

com igualdade de direitos.  

Greenhalgh (1999) conclamam que as “...brasileiras entram no novo milênio com 

menos culpa e mais decididas a lutar...”. Para as autoras, a própria situação da família nos 

cobra novo repensar, posto que os tempos atuais exigem percepção de que não são só as 

questões relativas a mulher que passam por transformações sociais. 

Neste sentido, Goés (2000), refletindo sobre as perspectivas da família para o 

século XXI, afirma que os vínculos criados pela capacidade de cuidar de quem gostamos, 

contará mais do que os laços de parentesco. Nem o registro em cartório, o gênero ou, 

sequer, a herança genética, serão relevantes. Um homem, uma mulher e uma criança já não 

constituem obrigatoriamente, uma família, ainda que sejam marido, esposa e filho, todos 

cumpridores das convenções sociais, posto que muitas vezes, não conseguem no seu 

cotidiano, estabelecer vínculos profundos. Esse fato, reafirma parentescos pautados na 

capacidade de cuidar. Embora não se tenha certezas sobre os efeitos futuros desta nova 

concepção de família, sabe-se que o modelo tradicional, também não tem dado garantias de 

felicidade (Posternak apud Goés, 2000). 

Ao abordar a crise que atinge a família e o casamento nos tempos modernos, 

Vaitsman (2001) a explica como tendo sido provocada pelo abalo na divisão sexual do 

trabalho e pela dicotomia entre público e privado, atribuída segundo o gênero. Para o autor, 

ao desempenharem múltiplos papéis na esfera pública e privada, muitas mulheres deixaram 

de restringir suas aspirações ao casamento e aos filhos, à medida em que foram 

conquistando seus direitos como cidadãs. Conseqüentemente, o individualismo patriarcal 

foi abalado e a igualdade entre sexos, colocou-se como possibilidade social, explodindo o 

conflito entre o individual e o coletivo no casamento e na família. Tais transformações, 

ruíram com a legitimidade da aceitação de um único padrão institucionalizado e assim, o 

casamento fundado na concepção moderna de amor singular, parece mesmo ter ficado para 

trás.  

No contexto atual, Veiga & Granato (1999) reforçam o fato de que, as principais 

questões em torno do casamento têm sido cada vez mais influenciadas por profundas 

mudanças vividas pela sociedade brasileira, centradas no tipo de relacionamento que se 

busca, superando-se as juras de amor eterno, a postura de mulher obediente, do marido 
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provedor de tudo e valorizando-se as exigências de afinidade, o sexo satisfatório, o respeito 

e a divisão das despesas. 

O que tem se observado, são famílias desfazendo-se e refazendo-se, continuamente. 

E o padrão clássico que povoou o imaginário social durante tanto tempo, hoje, tem 

apresentado variações de modelos, graças a expansão e conquista do espaço social das 

relações conjugais não formalizadas legalmente; do número de pessoas que vivem com 

parceiros que não são os pais ou as mães dos próprios filhos; dos casais homossexuais e 

pessoas que vivem sós;  das mães solteiras e dos descasados de ambos os sexos (Vaitsman, 

2001). 

Por isto, Del Priore apud Goés (2000), acredita que o álbum de família do século 

XXI, tenderá a mostrar com mais nitidez, imagens das relações conjugais presentes e, que 

se existirem, tenderão ser cada vez mais fugazes, com a rara presença de mais de um filho. 

Segundo cita a autora, dependerá dos parentescos verticais, avós, pais, filhos, netos - 

manter a idéia de família, entendida como um núcleo de pessoas que compartilham 

emoções e uma história comum.  

No entanto, pertencer a uma família deve continuar sendo essencial para o 

desenvolvimento de adultos saudáveis, independente do modelo que mais prevalecer, ou 

seja, aberta, fechada, matriarcal, refeita ou fraturada. Trata-se, de um desejo humano 

profundo, por entender ser este, um conceito que vai continuar a gerar símbolos e a ser 

reproduzido a perder de vista. A autora, baseando-se em dados do IBGE, referentes ao 

censo nacional de 2000, reafirma que a instituição casamento, continua a passar por 

transformações significativas, as quais se espelham no aumento do número de uniões 

informais feitas e desfeitas com muita naturalidade.  

Isto pode ser verificado també m, no número crescente de casamentos e separações 

no Brasil, indicativos de que “...para cada nove casamentos realizados em 1985, um casal 

se divorciava. Dez anos depois, a proporção era muito maior: um divórcio para cada 

quatro uniões.” (Goés, 2000, p. 100).  

Sobre a colossal aceleração de divórcios nos últimos 20 a 30 anos, Pastore (1999) a 

correlaciona à feminização do mercado de trabalho enquanto seu indutor direto, sem no 

entanto, desconsiderar a interferência de fatores psicossociais. O autor esclarece que, 

estudos recentes tratam o local de trabalho como um mercado dentro do qual atuam as 

forças da oferta e da procura - também em matéria de romance. Para a mulher, no entanto, 

o aumento do número de divórcios, eleva suas responsabilidades junto aos filhos, com 

quem ficam, ao menos, durante algum, tempo diariamente.  
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Diante do modelo atual de família, absorvido gradativamente, pela sociedade100, 

Sabóia apud Tereza & Leal (2002), observam uma mudança de comportamento refletida 

inclusive no número de filhos, que atualmente, são em média 2,3 por mulher enquanto que  

há 40 anos, eram aproximadamente, de 6,3 filhos.  

Uemura (2002) acredita no entanto, que esse fenômeno demográfico influenciará e 

muito, nos padrões de organização da família, mas não a ponto do número de mulheres no 

comando de seus lares superar o de homens. Assim, face às dificuldades econômicas, tem-

se observado também a diminuição do número de filhos por mulher de baixa renda. Além 

disso, estudos localizados demonstram a prática do aborto provocado pela mesma razão 

(Valladares et al. apud Giffin, 1991).  

Na atualidade, estas são características unânimes detectadas no perfil de mulheres 

detentas do sistema prisional brasileiro. Em entrevistas e observações em Cadeias Públicas 

femininas, verificamos que mulheres vivendo em regime fechado de prisão, em sua 

maioria, pertencem a uma faixa social, econômica e cultural baixa, é mãe, não tem 

parceiros fixos e possui em média dois filhos (Giordani & Bueno, 1999).  

A respeito do perfil mais atual da mulher brasileira, Tereza & Leal (2002), também 

se apoiaram em dados do último censo do IBGE, para apontarem as principais mudanças 

ocorridas no período de 1991 a 2000 no Brasil. As autoras afirmam que nestes anos, a 

proporção de famílias chefiadas por mulheres cresceu 37,6%. Concomitantemente, o 

rendimento médio da chefe de família também subiu 61,9%, alcançando R$ 591,00 no ano 

de 2000, embora continue havendo defasagem salarial em relação aos homens, sendo que 

as mulheres nordestinas chefes de família, são as que têm o menor rendimento mensal 

(Barsted, 1994). 

Apesar das vigentes diferenças salariais entre homens e mulheres brasileiras e de 

muitos outros países, Pastore (1999) resgata que nas categorias profissionais mais 

solidificadas, especialmente em órgãos públicos e grandes organizações privadas, as 

remunerações de ambos os sexos, convergem a cada dia.   

                                                 
100 A coabitação sem casamento tem se mostrado uma tendência crescente de arranjos entre homens e 
mulheres no Brasil e em alguns países, como os EUA, Suécia e França, indicando porém, grande incidência 
de separações e grande número de crianças criadas por apenas um dos parceiros. Outra forma de 
relacionamento e geração de filhos, tem sido a chamada “produção independente”. A recusa à procriação é 
outro fenômeno observado atualmente, em especial no Japão, mesmo entre mulheres que têm maridos. 
(Pastore, 1999).  
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Versignassi (2001) e Uemura (2002) resgatam que a versão mais conhecida para a 

origem do Dia Internacional da Mulher, relaciona-se a morte de 129 operárias em 8 de 

março de 1857 nos EUA, cidade de Nova York, as quais reivindicavam salários iguais aos 

dos homens e uma jornada de 10 horas diárias, numa época em que o expediente era de 15 

horas diárias. Em greve, essas operárias americanas da fábrica de tecidos Cotton, morreram 

carbonizadas durante um ataque incendiário da polícia.101 

Mesmo em pleno século XXI, a jornada de trabalho de mulheres e homens no 

mercado, apresenta diferenças que deixam as mulheres em desvantagem. Haja vista, que 

sua jornada de trabalho costuma ser maior, sendo que o uso de seu tempo remunerado é 

menor do que o despendido pelos homens. Além disso, em nosso país, a taxa de 

desemprego feminino tem estado sempre acima dos índices de desemprego masculino e a 

informalidade é mais alta entre as mulheres. No Brasil, apenas cerca de 36% das mulheres 

se encontram no mercado formal, sendo que para a maioria, faltam postos de trabalho de 

boa qualidade (Pastore, 1999).  

Porém, sobre o crescimento da participação feminina na força de trabalho brasileira 

e as desigualdades que ainda acompanham a mulher nesta área, Melo, J., (2001), reafirma  

“...o emprego feminino continua sendo concentrado em alguns setores de 
atividades, e agrupado em um pequeno número de profissões, embora 
numa menor proporção, e essa segmentação é a base das desigualdades 
entre homens e mulheres no mercado de trabalho.” (Melo, J., 2001, p. 
124). 
 

Sant’Anna (2001) reforça a existência desta problemática na sociedade brasileira e 

em outros países latino-americanos, ao citar como exemplo, o fato de que cerca de 600 mil 

jornalistas atuam mundialmente, sendo metade mulheres, embora tal divisão não seja assim 

tão equânime em todos as regiões do globo. No entanto, segundo o autor, as mulheres 

somariam algo entre cinqüenta e sessenta mil latino-americanas na condição de repórteres, 

editoras, pauteiras, colunistas, entre outras ocupações na mídia. No Brasil, em 2000, 

estimou-se que 45% de todos os jornalistas eram mulheres, concentradas mais na imprensa 

escrita e nas atividades denominadas extra- redação em empresas de assessoria, como 

produtoras e consultoras.  

                                                 
101 Em 1910, a data desta tragédia foi proposta pela ativista alemã Clara Zetkin (1857-1933) durante a 2ª 
Conferência  Anual de Mulheres, em Copenhagen, na Dinamarca, para ser celebrada como um dia 
internacional dedicado às mulheres (Versignassi, 2001). 
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As desigualdades salariais neste campo profissional, entre homens e mulheres são 

também discutidas pelo autor, além de problemas freqüentemente sofridos pelas mulheres 

jornalistas relativos a: dupla jornada de trabalho, discriminações, assédios, benefícios 

sociais, oportunidades e proteção à maternidade durante o exercício da profissão enquanto 

realidades concretas.  

Longe de ser visto como uma prova de autonomia, Santana apud Faria (2001) 

acha preocupante esta maior participação da mulher no mercado de trabalho, registrada 

pelo senso de 2000 no Brasil, posto que, muitas vezes, esta maior inserção, decorre da 

irresponsabilidade paterna ou de uma viuvez prematura.102 Dados obtidos através deste 

mesmo senso, apontam para o crescimento do número de trabalhadoras que não tem sido 

acompanhado por uma diminuição das desigualdades profissionais entre os sexos, haja 

visto, o rendimento médio das mulheres em relação ao dos homens brasileiros.103 

Por conseguinte, Leal (2002) faz um paralelo entre a defasagem salarial das 

mulheres que sustentam suas famílias sozinhas e a qualidade de vida de milhões de 

crianças brasileiras que estão sob a responsabilidade destas mães.104 Totalizando hoje, 4 

milhões de crianças nesta situação, 2,3 milhões delas sobrevivem com rendimento familiar 

médio, de no máximo, dois salários mínimos. Assim, enquanto que em 1991, 10,5% das 

crianças com até 6 anos, sobreviviam em domicílios comandados por mulheres, em 2000, o 

percentual passou para 17,8%. Baseando-se em pesquisas médicas recentes, a autora 

resgata que este período da vida denominado primeira infância, requer uma sólida infra-

estrutura social e econômica capaz de dar conta de seu pleno desenvolvimento.  

Esta autora ainda afirma, que “...a saúde e nutrição têm efeito direto no 

desenvolvimento emocional e intelectual das crianças até o 6º ano de vida...”, sendo que 

as crianças pobres que vivem sem a presença do pai e sem recursos mínimos a favor de seu 

desenvolvimento, podem sofrer danos físicos e psíquicos para o resto da vida (Leal, 2002). 

Esta preocupante situação, é mais encontrada nos estados do nordeste brasileiro, havendo 

uma combinação de casos de mulheres que tiveram de criar os filhos devido a migração de 

seus maridos; de mulheres que foram abandonadas; de mães solteiras e de mães que se 

separaram dos maridos e ficaram com a guarda dos filhos.   

                                                 
102 Principalmente devido às mortes violentas dos maridos (Faria, 2001). 
103 Em 1992, representava 53,2% do recebido pelos homens e em 1999, essa relação passou para 60,7% 
(Faria, 2001).    
104A pesquisa apontou que há 90 mil moças entre 15 e 19 anos que comandam suas famílias. Trata-se de 
jovens mães solteiras arrimo de família, vivendo principalmente em áreas mais carentes do Brasil (Sabóia 
apud Leal, 2002). 
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De acordo com Escóssia (2002), as estatísticas mostram bem as condições de 

vulnerabilidade social de famílias chefiadas por mulheres, apesar dos espaços ocupados 

por elas. Muitas crianças brasileiras vivem em famílias paupérrimas, se considerarmos por 

exemplo, que uma renda de dois salários mínimos é dividida entre quatro pessoas.   

Santos (2001) e Tereza & Leal (2002) relatam que, concomitantemente ao aumento 

médio salarial do chefe de família nos anos 90, também houve aumento da 

responsabilidade das brasileiras no comando de suas famílias, em relação a sua 

escolaridade e participação no mercado de trabalho.  

Segundo Tereza (2002), a mulher atravessou as oscilações do mercado de trabalho 

na última década do século XX, de maneira oposta à da população masculina que perdeu 

sua posição no mercado durante este período.  

De acordo com Pastore (1999), este fato tem ocorrido, devido a expansão da 

educação formal e informal da mulher que, além de posicioná-la melhor no mercado de 

trabalho, opta por ter menos filhos, diminuindo o risco de gravidez indesejada, baixando a 

taxa de fertilidade da sociedade. Guerra apud Tereza (2002), afirma que para consolidar 

sua posição no mercado, a mulher brasileira tem adiado cada vez mais seus projetos 

pessoais, inclusive a maternidade, embora, a redução no número de filhos não deva ser 

associada diretamente, com a maior presença da mulher no mercado de trabalho.105 A 

autora acredita porém, que a queda atual na taxa de fecundidade possa ser atribuída à 

introdução dos métodos contraceptivos nos anos 60 e ao aumento da participação da 

mulher no mercado.  

Pastore (1999) cita que nos EUA, a proporção de homens com nível universitário 

passou de 16% em 1970 para 28%, em 1998, e entre as mulheres, o salto foi de 11% para 

29%, tendências igualmente observadas no Brasil. Entre os brasileiros que têm curso 

universitário incompleto, 55% são mulheres e 45% são homens. Segundo o autor, se for 

considerado o curso completo, as mulheres superam os homens, de 51% para 49%, sem 

considerar o melhor rendimento escolar das meninas brasileiras ao dos meninos. Portanto, 

o efeito multiplicador de uma boa educação na mulher tem se mostrado muito mais amplo 

do que entre os homens.   

                                                 
105 “Nos últimos 15 anos, entraram no mercado de trabalho do Brasil, mais de 12 milhões de mulheres. Em 
1998, a proporção de mulheres ocupadas era de 42%. Na década de 60, foi de apenas 23%, a maioria solteira, 
jovem e sem filhos. Atualmente, são mulheres mais velhas, casadas e mães, sendo que no Brasil, mais de 30 
milhões trabalham fora de casa. Cerca de 50% estão no comércio, serviços e administração; 22% estão na 
agricultura; 16% na área social; 9% na indústria e 3% em outros setores.” (Pastore, 1999, p. 3). 
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Leal & Thomé (2002) ao considerarem que a maioria da população brasileira é de 

mulher106, citam que 11,1% de todas as brasileiras, mandam em casa enquanto chefes de 

família, tratando-se de um fenômeno tipicamente, urbano e generalizado, independente do 

grau de desenvolvimento local. 107 Porém, no Nordeste, o aumento do número de mulheres 

nesta condição de chefia no lar, não tem sido decorrente apenas da emancipação feminina, 

mas, conseqüência também, da migração de homens para outras regiões em busca de 

emprego. Apesar do aumento de 4,4 para 5,6 anos de estudo entre as chefes de família no 

Brasil, o analfabetismo continua sendo uma dificuldade a ser vencida, girando hoje, em 

torno de 20%.108 Mas, houve melhorias neste tocante, pois, em 1991, o índice de 

analfabetismo entre as mulheres responsáveis por domicílios, era de 31,3%.  

A respeito desta questão, atualmente, o Estado de Alagoas apresenta os piores 

índices, alcançando 43,6% entre as mulheres chefes de família. Em contrapartida, o 

Distrito Federal tem 8,9% das mulheres chefes de família analfabetas, sendo o menor 

índice de todos os estados brasileiros. As autoras mencionam ainda, que em termos de 

índices nacionais de alfabetização, atualmente, a taxa dos homens chefes de família é de 

86,8%, enquanto a das mulheres, é de 87,5%.  

Além disto, Pastore (1999) e Brant (2002) destacam o aumento do número de 

mulheres em setores especializados e tidos esses setores como masculinos, deixando assim, 

seu papel social construído no lar.  

A título de exemplo, Brant (2002) menciona que, embora o número de mulheres 

combatentes esteja aumentando, a maioria delas continua enfrentando como civil, situações 

de conflitos armados. Deste modo, as mulheres experimentam a guerra de diversas formas, 

seja participando ativamente, como combatentes e como alvos, seja por serem membros da 

população civil, ou simplesmente, pelo fato de serem mulheres. 

Entre as conquistas, avanços e dificuldades das mulheres do início da década de 90 

até os dias atuais, Chade (2002) refere-se ao sofrimento de mulheres durante guerras. O 

autor, faz alusão na verdade, a um alerta da Organização das Nações Unidas (ONU), que 

ressalta o sofrimento vivido por este extrato populacional durante os últimos conflitos 

armados no mundo, ao apontar que 75% dos refugiados de guerras são mulheres e crianças.  

                                                 
106 86,2 milhões de 169,8 milhões de habitantes (IBGE/2000 apud Tereza & Leal, 2002) 
107 Porto Alegre tem o maior índice de mulheres chefes de família com melhores condições de vida dessas 
pessoas -referência.  Florianópolis tem a maior média de anos de estudo (9,2) e a maior renda média, 
equivalente a R$ 1.222,08 mensais (IBGE apud Tereza & Leal, 2002).  
108 As chamadas analfabetas funcionais chegam a 37,7%, o que dificulta o ingresso dessas mulheres no 
mercado de trabalho  (Guerra  apud Tereza & Leal, 2002) 
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Brant (2002) corrobora tal fato, ao citar que em Ruanda, mulheres foram cúmplices 

e participantes em atos terríveis cometidos durante o genocídio de 1994. O autor comenta 

ainda que, em situações de guerra, mulheres acabam participando dos conflitos de força, 

muitas vezes, involuntariamente, sendo seqüestradas para cozinhar, fazer faxinas para os 

soldados, ou mesmo, servir como escravas sexuais.  

Lindsey apud Brant (2002) resgata ter sido a partir da II Guerra Mundial (1939-

1945) que as mulheres se destacaram em unidades de apoio ou reserva nas forças alemãs e 

britânicas e, no caso da União Soviética, participando diretamente do conflito como 

combatentes em todos os serviços e unidades e constituindo 8% das Forças Armadas deste 

país. Desde então, as mulheres passaram a ter uma participação muito maior, tanto 

voluntária quanto involuntariamente, em conflitos armados em diversas partes do mundo.  

No entanto, o aumento de combatentes mulheres em guerras de guerrilha ou de 

libertação, ainda não é vista com normalidade, embora não precisem pegar em armas 

necessariamente, podendo abrigar, esconder, proteger e alimentar combatentes ou agir 

como mensageiras e espiãs, transmitindo informações militares, por apoiarem a causa, ou 

por serem forçadas a isso.  

De acordo com as autoras, essas ainda afirmam que muitos casais estão invertendo 

os papéis tradicionais do homem e da mulher nos contextos privado e público. Essa 

afirmação, baseia-se não apenas nos dados levantados pelo IBGE em 2000, mas em 

depoimentos reais de mulheres que trabalham fora e que bancam inclusive, os gastos com 

passeios de toda família, enquanto seus maridos ficam em casa ao menos um período do 

dia, cuidando dos filhos e de outros afazeres domésticos.  

Assim, a idéia de que a mulher não precisa estudar, definitivamente mudou. Hoje, 

ela tem postergado a maternidade e o casamento por valorizar sua carreira profissional, 

entre outras coisas (Hollanda, 2002). Outros fenômenos que explicam o crescimento das 

mulheres como pessoa-referência são divórcios e separações109, viuvez110 ou o simples 

abandono, além das mães solteiras e o aumento da expectativa de vida da mulher.111 

                                                 
109 Segundo as estatísticas de registro civil do IBGE (2000), elas acontecem na maior parte (60%) na faixa 
etária dos 30 aos 49 anos (Leal & Thomé, 2002). 
110 30% das mulheres chefes de família têm 60 anos ou mais e é constituído de viúvas. As divorciadas e 
viúvas fazem crescer as estatísticas de mulheres que moram sozinhas (Sabóia apud Leal & Thomé, 2002; 
Cândida, 2002). 
111 O último censo do IBGE (2000) revelou que um terço das mulheres responsáveis pelas famílias tem mais 
de 60 anos. No Estado do Rio Grande do Sul, a expectativa de vida feminina é de 74 anos, uma das mais altas 
do País. Uma vez viúvas, passam a ser referência do domicílio, vivendo com os filhos ou sozinhas (Tereza & 
Leal, 2002). 
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Pastore (1999) comenta tais fatores, ao explicar que no Brasil, a mulher vive mais 

do que o homem, sendo que ela se encontra menos sujeita à morte por doenças que afetam 

mais os homens, como infecções intestinais, doenças parasitárias e moléstias isquêmicas 

do coração, afora, os homicídios que vitimizam cerca de quatro vezes mais homens do que 

mulheres em todas as idades. O autor aponta para uma população brasileira de mais de 12 

milhões de pessoas acima de 60 anos até 1999, sendo 5 milhões de homens e 7 milhões de 

mulheres, uma parcela feminina crescente vivendo sozinha se comparada aos homens 

idosos. Segundo o autor, as mulheres idosas ficam e permanecem viúvas com mais 

freqüência, casando-se pouco, enquanto os homens se recasam. 112 

Na atualidade, Uemura (2002) corrobora que, o principal fator que levou a mulher 

brasileira a tomar as rédeas da família não são os divórcios, mas sim, o alto índice de 

mortalidade entre homens jovens – de 15 a 24 anos -, fenômeno não só brasileiro, mas, 

mundial; além, a maior autonomia financeira e atividade ocupacional feminina. Em relação 

a independência afetiva da mulher, Santos (2001) não ignora que uma maior independência 

financeira tenha influência direta nessa questão. 

Apesar de todos os percalços e dificuldades ainda presentes na vida da mulher, 

Pastore (1999) e Vilela & Gera (2000), ressaltam que sua ascensão e seu reconhecimento 

como um ser completo e eficiente, tem-lhe colocado em pé de igualdade com os homens,  

mesmo que estes ainda hesitem em reconhecer este fato.  

Considerando as enormes mudanças do mundo da mulher nos últimos trinta anos, 

Pastore (1999) refere-se as mulheres enquanto um elemento humano crucial no 

desenvolvimento das nações, destacando seu talento profissional e sua disciplina em 

serviço, fatores que as tornam sérias concorrentes dos homens no mercado de trabalho.113  

Isto posto, traz benefícios a todos, uma vez que ao acirrar a competição 

profissional, a força de trabalho em geral, avança na produtividade e na qualidade dos 

trabalhos realizados.  

                                                 
112 No mundo, 80% dos homens com mais  de 60 anos estão casados; entre as mulheres, são apenas 45% 
(Pastore, 1999, p. 5). 
113 Ao enfocar a necessidade de melhoria das condições de trabalho em geral no Brasil, tanto para homens 
como para mulheres, o autor menciona que a baixa qualidade do trabalho é um problema da grande maioria 
dos brasileiros o que resulta em altas taxas de desemprego. Porém, o avanço da noção dos direitos humanos, 
o aumento da demanda pelo tratamento condigno e a necessidade de prestar reverência a quem sabe e é 
capaz, tenderão a marcar as próximas décadas com um movimento mais eqüitativo entre aqueles que durante 
séculos foram tratados de forma diferente no trabalho e na sociedade (Pastore, 1999). 
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Em sua dissertação, Vilela & Gera (2000) transcrevem os avanços da mulher nos 

espaços privado e público, de acordo com documento114 redigido por membros do 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher do Rio de Janeiro (CEDIM, 2000). (Anexo H).  

Nele, encontramos em ordem cronológica crescente, as principais conquistas 

femininas durante os últimos 150 anos, graças às reivindicações e lutas dos movimentos 

feministas, espalhados pelo mundo. Assim,   

“A história de lutas e conquistas de tantas mulheres, muitas delas 
mártires de seu ideal, no decorrer de quase dois séculos, leva a 
humanidade a iniciar um novo milênio diante da constatação de que ela 
buscou e conquistou seu lugar. Mais que isso, assegurou seu direito ? 
cidadania, legitimando seu papel enquanto agente transformador.” 
(CEDIM, 2000, p. 1).  

 
Esta longa e árdua história de lutas e conquistas da mulher tanto no espaço publico 

como no privado, contabilizadas até os dias de hoje, é também comentada da seguinte 

forma:  

“...a imagem da mulher frágil e necessitada de proteção, atuando na  
intimidade e presa aos cuidados da prole, ganha outros contornos que 
fazem dela um ser em construção, na busca de seu desenvolvimento e da 
realização de suas potencialidades.” (Biasoli-Alves, 2002, p. 5).  
 

Embora o século XXI esteja ainda em seu início, Cardoso (2001) ao questionar 

qual será o papel  da mulher neste novo tempo, aponta para o necessário debate em torno 

de questões ligadas aos universos público e privado que ainda não recebem a necessária 

atenção. Assim, no âmbito público, a autora afirma que os governos que quiserem estar 

sintonizados com esta nova realidade social, deverão atentar para as ações e demandas115 

das mulheres, considerando seu papel como líderes e seu compromisso público.  

No âmbito privado, porém, além da mulher já ter conquistado sua ida ao mercado 

de trabalho, criado nova relação de igualdade no ambiente familiar e passado a exercer 

seus direitos reprodutivos, no atual século, a autora acredita que a mulher assuma cada vez 

mais um papel decisivo no desenvolvimento da ação voluntária em favor das camadas 

sociais excluídas, tendência que ganhará muita força nos próximos anos.  

 
 

 
 
 
 
                                                 
114 A luta pela emancipação da mulher. 
115 A autora se refere especialmente a governos locais, que recebem mais diretamente as demandas por saúde, 
educação, creches, habitação e saneamento (Cardoso, 2001). 
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§ Relações de gênero e poder 
 
 

 
 

 

zumino (1998) resgata que a expressão gênero foi importada da gramática 

pelas ciências sociais para classificar conjuntos de elementos com várias características 

comuns, considerando a identidade dos membros de cada grupo, a partir do sexo, cuja 

definição fosse socialmente, aceita.  

Na prática, segundo Teles & Melo (2002), busca-se através da categoria gênero,  

“...demonstrar e sistematizar as desigualdades socioculturais existentes 
entre mulheres e homens, que repercutem na esfera da vida pública e 
privada de ambos os sexos, impondo a eles papéis sociais diferenciados 
que foram construídos historicamente, e criaram pólos de dominação e 
submissão.” (Teles & Melo, 2002, p. 16). 
 

De acordo com Carreira et al. (2001), tal categoria de análise foi criada por um 

grupo de estudiosas feministas da Universidade de Sussex, na Inglaterra, durante a década 

de 1970, ao analisarem como as pessoas são formadas para desenvolverem 

comportamentos diferenciados tendo nascido homem ou mulher.  

Louro (2001a) afirma ter sido no final da década de 1960, que, estudiosas e 

militantes feministas problematizaram e debateram com pesquisadores e críticos, o 

conceito de gênero. No Brasil, o uso de gênero enquanto categoria analítica, serviu para 

questionar paradigmas como o patriarcado, a divisão social do trabalho, a separação entre 

produção/reprodução e as relações sociais entre os sexos (Corrêa, 1996).  

Heilborn (1991), num estudo comparativo de gênero e condição feminina, cita 

gênero como a distinção entre atributos culturais alocados a cada um dos sexos e a 

dimensão biológica dos seres humanos. A autora também entende que o termo gênero, é 

referência comum nas áreas da antropologia, sociologia, educação, literatura, entre outras, 

tendo sido significativamente, empregado a partir da década de 70, em função de 

movimentos sociais de cunho crítico das mulheres, sendo então, incorporado pelo campo 

acadêmico nesta época.116 

                                                 
116 “Apenas nos anos 90 a categoria de gênero passa a ser incorporada aos estudos sobre a violência contra a 
mulher, embora esta questão já fizesse parte da agenda política de grupos feministas desde a década de 80.” 
(Izumino, 1998, p. 95). 

I 
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Por sua vez, Louro (2001a) resgata que mesmo apesar das diferentes perspectivas 

analíticas já apresentadas em diversos estudos científicos, o argumento de que a 

desigualdade social entre homens e mulheres é determinada por diferenças biológicas, tem 

sido veementemente contraposto pela forma como as características sexuais são 

representadas ou valorizadas enquanto masculino ou feminino, numa dada sociedade e em 

um dado momento histórico.  

Particularmente, em relação ao emprego da violência de gênero117, ou seja, contra a 

mulher, Teles & Melo (2002), afirmam não serem as diferenças biológicas entre os sexos 

que o determina, mas serem “...os papéis sociais impostos às mulheres e homens, 

reforçados por culturas patriarcais que estabelecem relações de dominação e violência 

entre os sexos.”. Portanto, a origem da violência de gênero, está na discriminação histórica 

contra as mulheres, “...num longo processo de construção e consolidação de medidas e 

ações explícitas e implícitas que têm ocorrido...” durante todo o processo de 

desenvolvimento da sociedade humana. De acordo com as autoras, trata-se de um processo 

que sustenta e justifica os atos violentos, como que pertencentes e vinculados 

intrinsecamente à natureza humana.  

De acordo com pesquisadores do (Como..., 1999), em todas as sociedades existem 

instituições, convicções e práticas culturais que limitam a autonomia das mulheres e 

alimentam a violência de um sexo contra o outro.  

Muraro & Puppin (2001), lembram que o resultado da criação da categoria gênero 

foi quase imediato, ao ser iniciado no mundo inteiro, um trabalho meticuloso de crítica das 

estruturas patriarcalistas e da sociedade de classes, tanto do ponto de vista prático como da 

perspectiva teórica. As autoras falam em nova categoria de gênero, ao considerar as 

transformações na estrutura da força de trabalho dos países, a administração do Estado e do 

mercado de trabalho pela atuação histórica das mulheres, que por sua vez, têm contribuído 

para que as ciências desenvolvam uma visão mais subjetiva, direcionada a uma nova forma 

de pensar pós-cartesiana e pós-patriarcal, portanto, mais libertadora e não escravizadora.  

                                                 
117 Relaciona-se a manifestações das relações de violência entre homens e mulheres, como: cantadas, 
constrangimentos no trabalho, abandono material, discriminações, ameaças, intimidações, injúrias, calúnias, 
difamações, espancamentos, molestamentos sexuais, estupros, destruição de objetos pessoais, rapto, tráfico 
de mulheres e assassinatos (Doxsey, 2001). É a que ocorre contra mulheres adultas e jovens, sendo praticada 
pelo homem, não com o propósito de eliminá-la fisicamente, mas de dominá-la, possuí-la, tê-la como sua 
propriedade, mantendo-a sob seu controle. Violência que inclui agressão física, sexual, psicológica e 
econômica. É assim denominada porque resulta, em parte, da condição subordinada que a mulher tem em 
diversas sociedades do mundo, posto que, muitas culturas mantêm crenças, normas e instituições sociais que 
legitimam e, portanto, perpetuam a violência contra a mulher (Como..., 1999; Teles & Melo, 2002). 



 
 

 

92Revisão da Literatura

Conforme defende Izumino (1998), a posição da mulher nas diferentes culturas, 

marca sua maior ou menor exclusão da esfera pública ou política das sociedades, e em 

compensação, destaca sua eterna associação às tarefas de cuidado com a prole.  

Ao referir-se a definição de homem e de mulher e seus papéis na sociedade, a 

autora corrobora que estes, encontram-se fora de seu corpo físico ou características 

anatômicas, situando-se na esfera do simbólico, ou seja, na produção cultural de cada 

sociedade. Daí, o termo gender (gênero) ter substituído o termo sex (sexo) na linguagem 

feminista, um conceito que tem servido não somente como ferramenta analítica, mas 

também, política (Viezzer apud Silva, 1992; Louro, 2001a).  

Assim, o termo gênero pode ser entendido como um instrumento, uma lente de 

aumento que facilita a percepção das desigualdades sociais e econômicas entre mulheres e 

homens, que se deve à discriminação histórica contra as mulheres. É possível então, 

perceber melhor a dimensão relacional das mulheres com os homens e o poder, tanto na 

sociedade brasileira como em inúmeras outras sociedades do mundo. 

Segundo Teles & Melo (2002), com o uso desse instrumento, “...pode-se analisar o 

fenômeno da discriminação sexual e suas imbricações relativas à classe social, às 

questões étnico-raciais, intergeracionais e de orientação sexual.”.  

Scott apud Rifiotis (1997), enfatiza o sentido básico do termo gênero, enquanto 

situado na esfera social, diferenciando do conceito de sexo biológico. Trata-se portanto, de 

um elemento constitutivo de relações sociais fundadas sobre as diferenças percebidas entre 

homens e mulheres, sendo um modo fundamental de dar significado às relações de poder.  

Nesta linha de pensamento, Carreira et al. (2001), resgatam algumas conclusões das 

pesquisas desenvolvidas na Universidade de Sussex, na Inglaterra, as quais apontaram ser a 

desvalorização da mulher em relação ao homem, um fenômeno historicamente, mundial. 

Isso, conduziu então, às relações que a sociedade constrói e transmite de geração para 

geração, cristalizando papéis diferenciados para mulheres e homens, evidenciando a 

desigualdade social entre os sexos.  

Uma vez que a construção do gênero é histórica e contínua, Louro (2001a) ressalta 

seu caráter de constante mudança e transformação.  

Neste sentido, Teles & Melo (2002), afirmam que o uso da categoria gênero, 

também tem possibilitado o entendimento de que a desigualdade entre os sexos não é 

natural e pode, portanto, ser transformada em igualdade, promovendo relações 

democráticas entre homens e mulheres.  
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Entretanto, o termo sistemas de gênero, de autoria de Jeanine Anderson, refere-se a 

crenças, valores, classificações e formas de relacionamento, que além do nível pessoal, 

alcançam grupos e instituições. Para a autora, esta expressão, reúne elementos como: tipo, 

formas e padrões de relações sociais, práticas associadas ao cotidiano, símbolos, costumes, 

identidades, vestuário, adornos e tratamento do físico, crenças e argumentações, senso 

comum e outros elementos, que unidos, constituem uma forma culturalmente específica de 

registro e entendimento das semelhanças e diferenças entre homem e mulher.  

Portanto, todas as pessoas têm uma visão de gênero e, durante suas interações com 

grupos, exercitam uma série de trocas que se referem a crenças adquiridas a respeito de 

como os sexos devem ser e se relacionar (Anderson apud Carreira et al., 2001).   

Para Silva (1992), uma vez que as relações sociais não estão estruturadas apenas 

nas determinações de classe, mas também, em determinantes como raça e sexo, a questão 

do poder que permeia estas relações, é um fenômeno intrincado, complexo, contraditório e 

multifacetado. A autora elucida que “...relações de dominação-subordinação encontram-

se presentes na realidade como o resultado do cruzamento das contradições de classe, 

raça e sexo, estando, pois, a requerer um referencial analítico adequado para a apreensão 

da totalidade dinâmica das relações sociais.”. 

Na opinião de Louro (2001a), não é possível conceber o homem e a mulher como 

pólos opostos que se relacionam dentro de uma lógica invariável de dominação/submissão, 

por tratar-se de uma visão polarizada que aponta limitações, inclusive, por passar uma 

idéia singular de masculinidade e de feminilidade, a qual supõe ignorar todos os sujeitos 

sociais que não se enquadram em uma dessas formas. 

Então, a autora propõe seja feita uma desconstrução das dicotomias, mesmo 

sendo o pensamento moderno marcado pela presença/ausência, teoria/prática, 

ciência/ideologia entre outras ambigüidades, sugestivo da existência de dois pólos 

diferentes e contrapostos, sendo aparentemente uno e idêntico a si mesmo.  

Assim, desconstruir a polaridade rígida dos gêneros, significaria problematizar 

tanto a oposição entre eles quanto a unidade interna de cada um, e assim observar que um 

contém o outro mas, que isoladamente, são fragmentados e divididos por não serem 

idênticos118 (Corrêa, 1996). 

                                                 
118 “Não existe a mulher, mas várias e diferentes mulheres que não são idênticas entre si, que podem ou não 
ser solidárias, cúmplices ou opositoras.” (Louro, 2001a, p. 32). 
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Por sua vez, Castro (1991); Kofes (1993); Louro (1996, 2001a) e Carreira et al. 

(2001) ao entenderem gênero também como uma constituição sociológica, política e 

cultural do termo sexo, justificam que não se pode mais enfocar a mulher como objeto de 

estudo e sim, os processos de formação da feminilidade e masculinidade. As autoras, 

apoiam-se no fato de que as diferentes sociedades têm distintas concepções de homem e 

mulher, as qua is, por sua vez, guardam divergências de acordo com a religião, a raça, a 

idade e outros indicadores. 

A este respeito, Muraro (1992) verificou que realmente, há diferenças nas atitudes 

com relação aos papéis de gênero, até mesmo, entre brasileiros de diferentes setores como 

o urbano e o rural, a classe média e a classe baixa, pessoas de classe média que possuem 

curso superior e aquelas que não o têm. Assim, o fato das camponesas suportarem o peso 

da opressão, trabalhando duro e sofrendo grandes restrições sobre sua sexualidade, mostra 

que a população rural no Brasil, tende a ter visões mais tradicionais dos papéis de gênero 

do que as pessoas de classe média, especialmente as universitárias, geralmente mais 

liberais.  

Em relação ao fator étnico, a autora rambém afirma que grupos sociais distintos, 

podem ver os papéis de gênero, diferentemente. Assim, as mulheres negras de favelas 

brasileiras, têm uma cultura distinta a das mulheres brancas, posto que as primeiras são 

menos dependentes dos homens para criar os filhos e são sexualmente, mais permissivas 

do que as últimas. No entanto, no Brasil, as mulheres negras, têm menos educação formal 

e tendem a ter empregos que pagam, consideravelmente, menos, tais como: operárias nas 

indústrias e empregadas domésticas, embora a autora não aconselhe a generalização dos 

papéis das mulheres negras em nosso país.  

 Então, Izumino (1998) ao partir do princípio de que cada sexo assume diferentes 

papéis e desempenha diferentes funções dentro do grupo,de acordo com as regras que 

regem a sociedade a que pertence, as relações entre si socialmente definidas, permitem seja 

estabelecida uma interdependência entre homens e mulheres pois, um não existe sem o 

outro. No entendimento da autora, a definição “...de um está relacionada à definição do 

outro, sem que esta implique em relações hierárquicas ou de dominação.”. 

Este posicionamento, opõe-se porém, a vários estudos feministas realizados na 

década de 70, especialmente na América do Norte, Inglaterra e França, que propunham a 

radical separação entre os sexos, bem como a rejeição de propostas advindas dos homens 

no tocante as mulheres. Com esta nova forma de interpretação das relações entre sexos, 
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estabelece-se então, a necessidade de haver um permanente diálogo entre as partes em 

torno de suas responsabilidades e direitos possíveis de serem permutados.  

Segundo Saffioti (1988) e Saffioti et al. (1992), o patriarcado e o capitalismo 

compõem duas faces de um mesmo modo de produzir e reproduzir a vida.  

Neste sentido, Silva (1992) elucida que no caso da sociedade brasileira, o 

patriarcado se imbrica com o capitalismo e com o racismo, constituindo um único sistema 

de dominação-exploração. 

Beauvoir apud Castro (1991), cita que “...ninguém nasce mulher, mas se faz 

mulher.”. Tal afirmativa, reforça a necessidade de referências concretas sobre a ident idade 

masculina e a feminina, construída através de processos ideológicos, incorporando 

estereótipos que vão de encontro aos interesses de preservação da ordem vigente numa 

dada sociedade.  

Portanto, conforme afirma Silva (1992), além das diferenças raciais e sociais, a 

posição e o lugar da mulher diferem em sociedades capitalista e socialista, ou por exemplo, 

católica e mulçumana. Na dinâmica das relações de gênero, o poder sempre foi salientado 

enquanto forma de silenciamento, submetimento e opressão das mulheres, o que, acabou 

cristalizando a vitimização feminina e culpando a mulher por sua condição social 

hierarquicamente subordinada. É exatamente nesta linha de pensamento, que Corrêa 

(2000) afirma ser a partir da construção dos papéis sexuais, que a violência contra a mulher 

segue a ordem masculina, ou seja, são os homens que no cotidiano estabelecem até onde as 

mulheres podem ir e qual o seu papel, razão pela qual, esta violência estabelece na 

sociedade um domínio absoluto do macho, passando a ser vista como natural, o que a 

legitima enquanto fenômeno.  

De acordo com Teles & Melo (2002), para “...o machismo, a violência constitui um 

valor positivo, um componente central na construção da identidade masculina, cujos 

atributos são a dureza, a força, a agressividade.”.  

No entanto, já há algum tempo, estudiosos vêm problematizando esta concepção, 

por entenderem que o esquema polarizado linear (homem/mulher) não dá conta da 

complexidade social interligada a esta questão (Louro, 2001a).  

Sob esta perspectiva, Scott apud Izumino (1998), afirma que as relações entre os 

sexos, devem ser vistas aquém de uma oposição entre superioridade masculina e 

inferioridade feminina e da necessidade de dominação inerente ao homem. Portanto, a 

autora defende que a especificidade da violência contra a mulher, mesmo sustentada pela 

sujeição, não é apenas resultado de uma ideologia que se refere a posição superior 
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masculina sobre a inferior feminina. Por sua vez, a idéia de sujeição também não deve ser 

interpretada como uma força exercida de cima para baixo ou como sendo fixa e imutável.  

É o que Louro (2001b) propõe a esclarecer ao sugerir a desconstrução da lógica 

dicotômica que supõe o masculino/feminino como a oposição dominante/dominado, o que 

possibilitaria então, observar que na verdade, o poder é exercido em várias direções. A 

autora reafirma então, que grupos dominados de várias raças, religiões, idades, entre 

outros, são capazes de fazer dos espaços e das instâncias de opressão, lugares de 

resistência e de exercício de poder, independente de serem constituídos, somente, por 

homens ou mulheres.   

Este posicionamento, também é reiterado por Saffioti (1997a) ao afirmar que “...o 

poder é, por excelência, um fenômeno in flux e não é detido pelo dominador. Como 

relação de força, o poder traduz uma luta permanente entre partes.”.  

Estas colocações nos reportam a análise de May (1981) sobre as relações de poder 

enquanto capacidade de causar ou impedir mudanças, de afetar, influenciar e mudar 

pessoas, sendo que cada pessoa existe numa teia interpessoal análoga aos campos 

magnéticos de força, atraindo-se, repelindo-se, ligando-se e identificando-se entre si. 

Segundo o autor, sob a óptica das relações de gênero, o status, a autoridade e o prestígio, 

são considerações básicas para as problemáticas que envolvem a dinâmica do poder tanto 

entre sexos iguais como opostos.  

De acordo com a análise de poder que Foucault (1979, 1998) faz, esse é apontado 

como existente em níveis macro e micro, porém, embora seja no plano micro que as 

mulheres tendem a ter maior poder, o autor, não o individualiza. Entende pois, que para 

melhor compreensão deste fenômeno, é preciso analisá- lo como algo que circula, que só 

funciona em cadeia como um feixe de relações mais ou menos organizado, não se 

encontrando fixo aqui ou ali, nas mãos de alguns como riqueza ou bem, por exemplo.  

O autor, sustenta sua visão da seguinte maneira:  

“O poder funciona e se exerce em rede. Nas suas malhas os indivíduos 
não só circulam mas estão sempre em posição de exercer esse poder e de 
sofrer sua ação, nunca são alvos inertes e consentidos do poder, são 
sempre centros de transmissão.” (Foucault, 1979, p. 183). 
 

Deste modo, Foucault (1999a) pretende desorganizar as concepções convenciona is 

que comumente remetem à centralidade e à posse do poder por um único indivíduo, 

devendo portanto, ser concebido mais como uma estratégia e não como propriedade de 

alguém. Preocupado com seus efeitos, menciona a importância da percepção destes, como 
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estando vinculados a disposições, a manobras, a táticas, a técnicas, a funcionamentos, e 

que, o exercício do poder pelos sujeitos causa efeitos sobre suas próprias ações.  

O autor vai mais além, contrapondo-se a posições convencionais sobre o poder, ao 

afirmar que ele não é apenas coercitivo e negativo, mas, também, produtivo e positivo. 

Assim, o poder não somente nega, impede, coíbe, mas, realiza, produz e incita (Saffioti, 

1997a; Foucault, 1999a).   

A respeito dos mecanismos utilizados no exercício do poder, Maia apud Louro 

(2001b), comenta que os mesmos, por sua vez, são resistidos e contestados, respondidos, 

absorvidos, aceitos ou transformados, ou seja, há nestas relações um enfrentamento 

constante e perpétuo, um potencial de revolta. Por isso, o poder sempre se dá entre sujeitos 

que são capazes de resistir. Onde não há liberdade, ele não se torna viável, se 

desenvolvendo então, uma relação de violência. Segundo a autora, os gêneros se produzem 

portanto, nas e pelas relações de poder. 

Sendo assim, o poder não se estrutura como hierarquias rígidas entre dominantes e 

dominados, oposições baseadas em diferenças sexuais ou condição social, mas, em 

estratégias que permitem o revezamento do domínio entre homens e mulheres, em suas 

múltiplas relações.  

Carreira et al. (2001) ao citarem que mulheres e homens sempre exerceram poderes 

de diferentes naturezas e graus, também concordam que o poder se constitui em uma rede 

dinâmica e interdependente, onde forças se cruzam manifestando-se desde as relações 

cotidianas às estruturas macrossociais.  

Portanto, 

“Relações de poder existem entre mulheres e homens, mulheres e 
mulheres, homens e homens, de mesmas ou diferentes classes sociais, 
idades, raças, etnias, localidades. As desigualdades sociais, entre elas a 
existente entre homens e mulheres, são elementos constitutivos e não 
determinantes do jogo de forças dessas relações.” (Carreira et al., 2001, 
p. 12).  
 

Izumino (1998) corrobora a definição das relações de gênero como relações de 

poder, enquanto algo que se produz em rede, numa trama em que os sujeitos aparecem 

como agentes de propagação de seus efeitos e não como receptáculos desses efeitos.  

De acordo com esta perspectiva, a maioria dos autores contemporâneos que 

abordam a violência contra a mulher, defendem que as relações entre os sexos são 

construídas socialmente, afastando assim, o caráter naturalizado e biológico que até a 
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poucas décadas, caracterizava as diferenças sexuais e justificava o exercício da dominação 

masculina sobre as mulheres.  

Então, é a partir dessa nova óptica da categoria de gênero, que Izumino (1998) 

propõe seja feita uma releitura das relações estabelecidas entre a vítima e seu ofensor.  

Se para compreender o papel da mulher é preciso conhecer o papel do homem e a 

compreensão que cada um tem do out ro, a relação vítima/ofensor, enfatizada nos estudos 

de violência contra a mulher na década de 80, precisa ser revista, para melhor 

entendimento da continuidade da prática dessa violência no Brasil, em detrimento das 

mudanças ocorridas em nossa sociedade, nos últimos anos.  

Em contrapartida, muitos pesquisadores apontam fortes indícios, de que a condição 

de inferioridade e opressão femininas, por terem profundas raízes nas relações de gênero e 

implicitamente de poder, reforçam determinados critérios rígidos de inclusão e exclusão da 

mulher em nossa sociedade, predominantemente, patriarcal, na qual, dentre outras 

concessões ao homem, ele tem acesso livre à sua sexualidade, expondo-se mais ao mundo 

exterior que a mulher (Martins, 1986; Muraro, 1992; Fontana, 1999; Muraro & Puppin, 

2001; Pitanguy, 2001; Cardoso, 2001).  

De acordo com Bandeira (1999), dentro dos parâmetros culturais brasileiros 

vigentes, a mulher, diferentemente do homem, não vive intensa intimidade com o prazer 

através do exercício de sua sexualidade. Ao contrário, desconhece-a e habitualmente, 

incorpora condutas como: do silêncio e da conformação, inclusive no tocante aos processos 

biológicos inerentes ao seu amadurecimento físico.  

Estes comportamentos, reforçam o caráter de pureza, ingenuidade, fragilidade e 

inferioridade, atributos esses, que conservam sua imagem legítima de mulher, esposa, fiel e 

recatada (Saffioti, 1994b; Guimarães, 1996; Bourdieu, 1996).  

Neste sentido, Rifiotis (1997) utiliza-se da expressão representações sociais, ao 

referir-se as diferenças percebidas entre os sexos. A autora adverte quanto a existência dos 

modelos masculino e feminino, resgatando a idéia de que as mulheres foram e ainda muitas 

vezes são, consideradas sensíveis, resignadas, frágeis, passivas e dependentes, enquanto o 

modelo masculino é o de um indivíduo racional, agressivo, forte, ativo e independente.  

É graças as influências da cultura de fragilidade feminina, que muitos homens 

vêem-se legitimados e impulsionados a exercerem a violência contra a mulher, a qual, por 

sua vez, costuma assumir o lugar de passiva e frágil, submetendo-se a violência fora e 

dentro do lar (Azevedo, 1985; Chauí, 1985;  Giffin, 1994; Saffioti, 1994a).  
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Warshaw (1996) corrobora tais comportamentos, ao mencionar que muitos homens  

em sociedades espalhadas pelo mundo inteiro, são socializados para serem, sexualmente, 

agressivos, inclusive na conquista da mulher, não se importando como conseguí- la. Em 

contrapartida, muitas mulheres são socializadas para serem submissas às vontades dos 

homens, especialmente os mais desejáveis por grande parcela dessas sociedades. Estes 

papéis, cita a autora, no contexto de múltiplas violências contra a mulher, ajudam a 

preparar o cenário para a prática do estupro por alguém conhecido, respeitando no entanto,  

muitos homens que nem por isso, são ofensores sexuais.  

Estudo de Doxsey (2001), resgata que a violência direcionada à mulher, é 

reconhecida, cientificamente, como uma questão de gênero; que preocupa tanto entidades 

governamentais como não governamentais empenhadas em conquistar a cidadania sem 

violência.  

Por sua vez, Heise apud Giffin (1994), acredita que este fenômeno, além de estar 

profundamente, ligado as relações de poder entre gêneros, também apresenta relação direta 

com a sexualidade, a auto- identidade e a instituições sociais, embora, existam algumas 

sociedades onde a violência contra o sexo feminino inexista.  

Os estudos de Saffioti (1995) sobre a violência contra a mulher, também enfocam a 

questão de gênero e conseqüentemente de poder, ao afirmarem tratar-se de um 

comportamento voltado à preservação da organização social de gênero, fundada na 

hierarquia e desigualdade que subalternizam a mulher em nossa sociedade e em outras. 

Amplia-se também e reatualiza-se na medida em que o poder masculino é ameaçado; 

mescla-se com outras paixões do tipo jogos de sedução, afeto e desejo, os quais não visam 

abolir a violência, mas alimentá- la, concretizando relações de exploração-dominação e 

expondo deste modo, a fragilizada auto-estima de ambos os sexos, tendenciados a se negar 

reciprocamente, o direito à autonomia nas mínimas ações.   

Esta autora fala então, em relação contraditória, discordando que a desigualdade 

entre homens e mulheres possa ser explicada sob o ponto de vista da hierarquia entre os 

sexos. Tal contradição estaria fundamentada no fato de que, embora no plano geral, os 

homens detenham o poder sobre as mulheres, na prática, elas tecem, silenciosamente, seus 

próprios poderes. Deste modo, a autora propõe sejam percebidos os diferentes poderes 

detidos/sofridos por ambos os sexos.  
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No contexto do espaço doméstico, Neuhouser (1989) entende que a mulher pode ter 

o controle sobre a aquisição, preparação e consumo de comida, sobre problemas 

domésticos diários, a educação e a criação dos filhos, não estando portanto, desprovida de 

poder.  

Estudo elaborado por Giffin (1994), indica que a violência contra a mulher tem suas 

raízes nas relações de poder entre os sexos, na sexualidade apoiada por uma visão histórica 

e que o impulso biológico instintivo está mais para o homem a quem é atribuído como 

naturais, o controle, o domínio e maior agressividade. A autora, resgata que, na sociedade 

ocidental, as ideologias de gênero estão embutidas em conceitos diversos como de 

cultura/natureza, razão/emoção por exemplo, pares contrários e passíveis de exclusão com 

fixas diferenças.  

Este dualismo, reforça a posição da mulher como passiva e do homem como ativo, 

favorecendo outra construção ideológica, a de que as mulheres são vistas constantemente, 

como tentando os homens a saírem do caminho da razão e da moralidade, em função da 

natureza feminina ser corpo/emoção. (Giffin,1994; Louro, 2001a). 

A respeito do exercício do poder e a opressão existentes nas relações entre sexos, 

Muraro & Puppin (2001) já neste início de século XXI e de milênio, observam que 

gradativamente, 

“...desmorona o dualismo platônico mente/razão, razão/emoção que foi 
a base de todo pensamento ocidental nestes últimos três mil anos, e que 
serviu apenas como racionalização do exercício do poder expresso nas 
relações senhor/escravo, homem/mulher, opressor/oprimido, etc.” 
(Muraro & Puppin, 2001, p. 8). 
 

Por sua vez, Bandeira (1999), menciona que nas últimas décadas, os estudos 

focalizaram a diferença sexual centrada nas mulheres. Mas, atualmente, a óptica das 

pesquisas tem sido às relações entre os sexos em duplo sentido, ou seja, às relações 

socioculturais e conceituais, ocorrendo assim, uma mudança radical de perspectiva.  

Retomando o comportamento sexual do ser humano, tanto pelos estereótipos 

diferenciais que marcam o temperamento de cada sexo, como por regras que orientam a 

relação dos sexos com o próprio corpo, Albano & Montero (1982), citam a virilidade que, 

normalmente, é construída em torno de valores tais como, a agressividade, a livre iniciativa 

e a satisfação imediata do desejo. Sendo assim, a feminilidade, é construída em torno da 

receptividade ao estilo agressivo masculino e da aceitação da mulher - do destino de ser 

objeto de apropriação do homem. Há sociedades que permitem ao homem, viver completa 
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e publicamente, a sua sexualidade, podendo ser viril e honrado, sendo inclusive, 

encorajado a agir de modo agressivo e violento.  

A respeito do mito do homem violento, Saffioti (1994b) diz que este oculta os 

privilégios obtidos pelos homens, quer no plano individual, quer no coletivo, através da 

sujeição das mulheres colocadas às suas ordens. Assim, “...o homem violento – e os 

homens são, potencialmente, capazes de praticar violência  - é gestado pelo ordenamento 

social patriarcal e nutre, através de suas práticas sociais, este tipo de relações de 

gênero.”. 

Então, o atributo de macho pelo homem a si mesmo, é demonstrado por atitudes 

entendidas como virtudes do tipo: ser infiel, bruto, exigente e voluntarioso. Albano & 

Montero (1982) asseveram, que, nesta relação hierárquica de desigualdade com finalidades 

opressivas, de dominação e exploração, a mulher não é considerada sujeito, mas, tratada 

como um objeto.  

Welzer-Lang apud Saffioti (1994b, p. 164) explica que no imaginário masculino, a 

mulher não existe como sujeito. Ela “...é ou o objeto a agarrar, a consumir, ou um outro 

homem.”.  A base desta forma de ver, afirma a autora, é a insegurança da masculinidade, 

gerada no processo de sua construção, a partir da negação do feminino.  

Em contrapartida, Silva (1992) comenta que a mulher, historicamente, vem 

sofrendo obstáculos em relação ao processo de construção de sua própria identidade. Em 

suas pesquisas, evidenciou-se o caráter expropriador do processo de socialização da mulher 

quanto a possibilidade de construção de uma identidade própria, uma vez que a mulher 

tende a não se ver como o outro na relação mas, como uma extensão do outro, não tendo 

em geral, consciência crítica em relação ao lugar que ocupa.  

Assim, enquanto é habitual em nossa sociedade, exigir da mulher satisfações, 

explicações e, recriminá- la no tocante às suas tarefas domésticas ou acusá- la de 

infidelidade, o homem não aceita dar explicações e nem ser recriminado. Ela tende a 

introjetar acusações e a acreditar-se errada, assim como, estar dando motivos para 

determinadas reações do parceiro.  

A sociedade, por sua vez, reforça este mecanismo, aceitando a agressividade 

masculina e supondo que a mulher que apanha, fêz algo para merecer. Estudos de caso de 

esposas espancadas no Brasil, referem-se à agressividade do homem voltada à mulher, tida 

como frágil, sem que essa, sinta-se motivada a reagir a ponto de não saber portanto, nem 

por onde começar (Albano & Montero, 1982; Silva, 1992).  
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Ao correlacionarem os papéis de gênero com culturas tradiciona is do Brasil, 

DeSouza et al. (2000) afirmam que muitos tentaram resumir o machismo como ele aparece 

no mundo latino, ou seja, como um conjunto de condutas construídas, aprendidas e 

reforçadas culturalmente, que encerra o conteúdo dos papéis de gênero masculino na 

sociedade latina. No entanto, os autores afirmam que cada cultura constrói discursos 

específicos de masculinidade – ideologias masculinas manifestadas através da fala, da 

mídia, da música e da literatura popular e por lei. No Brasil, porém, o machismo não se 

limita aos comportamentos dos homens, por sustentar ideologia que promulga ser “bom” e 

“natural” que eles controlem o mercado, o governo, as atividades públicas e que as 

mulheres sejam-lhes subordinadas.  

Verucci (1994) e Arrazola & Rocha (1996) não abordam essa problemática 

referenciando-se ao machismo, mas, diferenciam o espaço público e privado no Brasil, 

sendo o público, tipicamente masculino, tido como o espaço da produção social onde 

vicejam a educação, o trabalho, a política e a literatura. Por sua vez, o lar é 

tradicionalmente o espaço feminino, ou seja, o espaço da produção e da sobrevivência 

doméstico-familiar. Assim, as autoras resgatam que não somente a cultura brasileira, mas, 

outras ao redor do mundo, validam a esfera pública, social e econômica como masculina e 

desvalorizam a esfera privada, enquanto feminina.  

Então, é em torno das situações de subordinação, opressão e violência contra a 

mulher pelo homem, que Carneiro (1994) defende a necessidade de uma discussão mais 

ampla sobre todos os fatores embutidos nesta problemática, devendo portanto, sair do 

âmbito privado para ser tornar uma questão social e cultural diante da qual, a sociedade 

precisa se posicionar.  

Analisando o problema sob um prisma mais amplo, Michel (1989) e Silva (1992), 

resgatam que na maioria das sociedades contemporâneas, o poder e a dominação estão em 

mãos masculinas, na vida econômica, familiar, política, religiosa e cultural, onde as 

mulheres estão presentes em posição de opressão e subordinação.  
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Os preconceitos nascem desta dominação que legitimam, mantém e reproduzem 

práticas discriminatórias reforçando assim, situações de desigualdade pela dominação. Isto 

nos ajuda a compreender porque os estereótipos sexistas119 sobrevivem nas sociedades 

contemporâneas, onde se procura sempre legitimar, aceitar e justificar socialmente, a 

situação de dependência, subordinação e desigualdade das mulheres.  

Dentro de um sistema social global, existem portanto, subsistemas sociais como a 

família, a escola, o mercado de trabalho, o mundo político e os meios de comunicação, os 

livros para crianças e adolescentes, entre outros, onde crianças e adultos vivenciam 

diariamente, situações características de estereótipos sexistas. 

É dentro desses subsistemas sociais que os estereótipos sexistas se formam e se 

reproduzem, quando então, os homens são valorizados por terem coragem, inteligência, 

auto-afirmação, competência profissional, gosto pelo perigo e pela aventura, espírito de 

iniciativa e eficiência. Já, as mulheres são vistas como seres desprovidos destas qualidades 

viris, dotadas apenas de qualidades femininas.  

Segundo Michel (1989), as feministas foram pioneiras, ao agirem desde 1965, 

denunciando as discriminações em relação às mulheres e que as educadoras, na maioria 

dos países, foram “...as primeiras mulheres a perceber o sexismo nos preconceitos e 

estereótipos que invadem os textos e imagens dos manuais escolares e dos livros das 

crianças...”,  pressupondo assim, que os estereótipos, sejam eles racistas ou sexistas, não 

são inerentes, mas sim, uma criação social. 

Teles & Melo (2002) ao compreenderem que essa discriminação faz parte de um 

processo que sustenta e justifica a violência contra a mulher, defendem a efetivação de um 

processo educacional que interfira na construção e no desenvolvimento de papéis sociais 

novos nos quais a dignidade e o respeito mútuo sejam as diretrizes principais.  

Chodorow apud Rifiotis (1997) ressalta que, na reprodução do papel de gênero, 

ocorre uma assimilação e organização interna de capacidades generalizadas para a 

participação num mundo social hierarquizado e diferenciado. Tratam-se de capacidades 

que se integram na personalidade do ser humano, formando o senso de identidade nas 

                                                 
119 “Pré-conceitos interiorizados que tendem a determinar e reproduzir deferentes papéis para cada um dos 
sexos. Embora não tendo fundamentação científica, eles têm tamanha força ideológica que se tornam, muitas 
vezes, verdades inquestionáveis, principalmente quando são justificados a partir de diferenças biológicas, ou 
seja, associados à natureza do sexo feminino e do masculino.” (Silva, 1992,  p. 29). Pode ser entendido como 
“...uma tendência à padronização, como a eliminação das qualidades individuais e das diferenças e como a 
ausência total de espírito crítico nas opiniões sustentadas,  ao envolver representações, atitudes, sentimentos 
ou ações quando se atribui freqüentemente, às mulheres, qualidades e fraquezas que são negadas aos homens, 
enquanto esses se vêem cheios de qualidades e defeitos que são negados às mulheres, o que mostra grandes 
desigualdades na balança entre os sexos.” (Michel, 1989,  p. 17). 
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relações, a autodefinição, o autoconceito e a necessidade psicológica de manter aspectos 

das funções tradicionais. Deste modo, conclui a autora, que a percepção da própria 

identidade e das experiências pessoais, misturam-se à organização de gênero.  

Pesquisas desenvolvidas por Michel (1989), evidenciaram que as qualidades 

humanas são substituídas, em detrimento das pseudoqualidades masculinas ou femininas 

numa dada sociedade. Neste sentido, a autora considera sexismo 120, as práticas, os 

preconceitos e as ideologias que desvalorizam e inferiorizam as mulheres em relação aos 

homens. A presença do sexismo no âmbito de nossa sociedade, assim como em muitas 

outras no mundo inteiro, faz com que todas se privem de um imenso potencial de 

qualidades intelectuais e humanas, ignoradas ou desprezadas, favorecendo o seu 

sofrimento.  

Ao investigar e discutir a produção de sentido que sustenta o processo de inserção 

da violência na dinâmica da relação conjugal, Rifiotis (1997), menciona existirem duas 

grandes linhas de argumentação teórica: a centrada na opressão das mulheres pelos homens 

e outra que acredita que a violência na esfera conjugal na modernidade, provém de 

complexas relações afetivas e emocionais entre homens e mulheres, independente das 

influências patriarcais.  

Neste sentido, a primeira linha teórica, liderada por Saffioti (1994a, 1994b) e 

sustentada por vários outros pesquisadores, afirma que a sociedade divide-se em três 

grandes eixos de classe, gênero e etnia. O gênero no entanto, é fundamentado na 

dominação masculina sobre a mulher, sendo a violência, uma forma de manifestação deste 

domínio.  

Ao abordar essa questão a partir de uma perspectiva mundial, os autores do boletim  

(Como..., 1999) resgatam que em países tão diferentes como Bangladesh, Camboja, Índia, 

México, Papua Nova Guiné, Tanzânia e Zimbábue, a violência é freqüentemente vista 

como uma punição física, enquanto um “direito” que o marido ou companheiro tem de 

“corrigir” uma mulher transgressora. Portanto,  

“...muitas culturas sustentam que os homens têm direito de controlar o 
comportamento de suas esposas e que eles podem punir as mulheres que 
contestam este direito, mesmo quando elas apenas pedem dinheiro para 
os gastos domésticos ou expõem certas necessidades dos filhos.” 
(Como..., 1999, p. 6).   
 

                                                 
120 Atitude discriminatória em relação ao sexo oposto (Ferreira, 2000). 
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Já, a segunda linha, olha através do prisma das mudanças, especialmente nos 

relacionamentos amorosos, onde a violência provém fundamentalmente, de desajustes e 

inseguranças entre homens e mulheres. Assim, a violência doméstica, por exemplo, a qual 

muitas mulheres têm sido alvo, seria resultado de complexas relações afetivas e 

emocionais entre os sexos (Giddens apud Rifiotis, 1997).  

Segundo Verardo (2000), o estupro é outra forma de violência onde se evidencia 

desequilíbrio entre os papéis feminino e masculino. A autora, o interpreta como uma forma 

brutal e esmagadora de violência, lembrando que a vítima tem sua sexualidade agredida, 

território tido como sombrio que guarda uma das dimensões mais importantes da vida da 

pessoa, lugar privilegiado do seu eu profundo, sua vulnerabilidade e sua verdade em nosso 

contexto cultural, onde o sexo é muito mais do que sexo. A autora defende portanto, não se 

tratar somente de uma violência sexual121, mas, também de uma tentativa de destruição, 

humilhação, um exercício de poder masculino ao utilizar-se do corpo da mulher que deve 

obedecer. Neste caso, a força, o poder e a dominação, estão explicitados quando se obriga 

o outro, identificado com o papel feminino – obediente e submisso - , a realizar a sua 

vontade. 

A este respeito, Karlene & Manette (1994) e Teles & Melo (2002) ressaltam que a 

agressão é um motivo mais importante para o estuprador que seu próprio prazer sexual, 

sendo o sexo enquanto violência, apenas uma forma de intimidar as mulheres. Assim, 

segundo as autoras, o estupro, os maus-tratos, a prostituição e o assédio sexual no trabalho, 

são exemplos de situações estruturadas no poder entre homens e mulheres, diretamente 

ligadas ao status, a agressão, ao controle e ao domínio do que ao prazer ou a satisfação 

sexual do ofensor.    

É o que também aponta pesquisa realizada por Kolodny et al. (1982) ao citar que 

“...a maioria dos estupros ocorrem dentro de um contexto de violência física em vez de 

paixão sexual ou como meio para a satisfação sexual...” indicando domínio da pessoa 

autora de violência sobre a vítima, pelo uso da força ou ira, não sendo portanto, uma 

expressão do desejo sexual. 

                                                 
121 Abuso de poder no qual a vítima (criança, adolescente ou mulher) é usada para gratificação sexual do 
ofensor sem seu consentimento, sendo induzida ou forçada a práticas sexuais com ou sem violência física. 
Nos EUA, uma mulher é sexualmente violentada por seu parceiro íntimo a cada nove segundos (Ballone & 
Ortolani, 2001; Pena Neto, 2001). 
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Neste sentido, Bernardi (2001b) corrobora ser o crime de assédio sexual um ato de 

poder e de chantagem, que prejudica a igualdade de oportunidades entre homens e 

mulheres, uma vez que representa um obstáculo concreto para se atingir a eqüidade sem 

discriminar gênero, raça, deficiência física ou orientação sexual.  

Romani (1982), por sua vez, resgata o fato de serem universalmente, o sexo e a 

idade, elementos diferenciadores na divisão social do trabalho. No entanto, as 

características destas diferenças e as hierarquizações resultantes, são extremamente 

específicas, não existindo uma divisão de papéis sexuais de caráter universal, pois esta 

varia de sociedade para sociedade, sendo que, ideologias justificam determinados tipos de 

discriminação122, como o racial por exemplo, apoiando-se freqüentemente em uma suposta 

inferioridade biológica da mulher. Já a divisão sexual do trabalho e conseqüente 

distribuição do poder e do prestígio, é uma construção sociocultural e não biológica. 

Portanto, segundo a autora, são inúmeros os instrumentos de socialização que configuram 

no ser humano, uma identidade de gênero.  

De acordo com DeSouza et al. (2000), a assimetria sexual pode também ser 

perfeitamente observada em casos de adultério. A honra masculina, ainda presente nas 

afirmações de advogados e juízes, apoia-se no fato de que quando um homem viola a 

lealdade conjugal, o faz por causa de um desejo fútil, não destruindo o amor pela mulher 

ou a sociedade conjugal.  

Mas, em relação à mulher adúltera, a interpretação é contrária, ou seja, sua atitude 

fatalmente, afeta a ordem interna da família, comprometendo a estabilidade da vida 

conjugal, sendo então, socialmente inaceitável e entendido como inadequado ao seu papel 

natural de mãe. Assim, somente os homens estão livres para atenderem seus desejos 

pessoais, quase sem reprimenda social.  

Infelizmente, os países da América Latina ainda permanecem mergulhados no 

atraso, na ignorância, no analfabetismo, em hábitos e costumes arcaicos, que impedem, 

fortemente, o avanço cultural dos povos, sendo necessário, o trabalho pela mobilização de 

mulheres contra preconceitos que as tornam o setor populacional mais discriminado.  

                                                 
122 É o ato de distinguir ou restringir que tem como efeito a anulação ou limitação do reconhecimento de 
direitos fundamentais no campo político, econômico, social, ou em qualquer outro domínio da vida. 
Discriminar é uma ação deliberada para excluir segmentos sociais do exercício de direitos humanos. É 
segregar, pôr à margem, pôr de lado, isolar, podendo ser entendido também, como desconsideração e 
desrespeito (Teles & Melo, 2002). 
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No entanto, meio a este amplo universo onde questões de gênero têm grande 

peso, Alambert (1991) e Verucci (1994) afirmam que, embora o patriarcado ainda seja 

muito forte, ele tem perdido importantes posições no mundo inteiro onde a mulher emerge 

como o fenômeno mais importante das últimas décadas.  

É o que reafirma Jurema (2002), ao mencionar que o mundo ocidental se 

estarrece e compadece diante a situação das mulheres afegãs, que mesmo enclausuradas e 

correndo riscos, ainda fazem manifestações públicas de protesto contra a opressão e o 

clima de ameaças que as rodeiam. Segundo a autora, trata-se de um grito angustiado que 

tem repercutido no mundo inteiro.  

Para Travers & Bennett (1996) está claro que estruturas sociais patriarcalistas 

ainda vigentes em inúmeras sociedades espalhadas pelo mundo, levam à exclusão da 

mulher quanto a fatores de liderança, formação política, distribuição de recursos e poder 

de decisão. As autoras também entendem tratar-se de uma situação histórica e sistemática, 

onde as desigualdades de poder associam-se a exclusão, que por sua vez, refletem-se no 

condicionamento social de mulheres e homens que representam papéis específicos, 

atributos e comportamentos determinados e apropriados, levando-se em conta o gênero.  

Sendo assim, foi com base nas relações de gênero, que uma pesquisa desenvolvida 

por estudiosos da WHO (1988), detectou desigualdades entre os sexos, enquanto 

favorecedoras à criação, manutenção ou exacerbação à exposição de fatores de risco 

comprometedores da saúde da mulher. Concluíram então, que tais desigualdades, podem 

afetar o acesso ao controle de recursos, incluindo tomadas de decisões e educação, 

proteção e promoção de saúde no trabalho. Conseqüentemente, o reconhecimento de que 

muitas mulheres vivem marginalizadas, excluídas das vantagens da vida econômica e 

social, tem motivado estudos relativos à saúde da mulher em todo o mundo, os quais 

incluem ações preventivas às IST e aids.  

Em outro estudo, Giordani & Bueno (2001c) pesquisaram mulheres detentas 

vivendo no contexto de uma sociedade patriarcalista, onde o crescente número de mulheres 

infectadas pelo HIV-aids é atribuído, principalmente, a relações sexuais com homens 

hetero ou bissexuais. Entre outros achados, detectou-se que a maioria destas mulheres, 

subjulgam-se a uma relação amorosa de caráter opressivo/dominador com seu(s) 

parceiro(s).  

 No geral, os demais resultados obtidos, vão de encontro com achados de outros 

autores, os quais, mesmo considerando a heterogeneidade de mulheres, sociedades e 

culturas, e a complexidade de relações de poder entre sexos, afirmam que o papel mais 
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comum da mulher nas relações afetivo/sexuais é o da subordinação, com baixo grau de 

poder de decisão, o que a torna mais vulnerável ao contágio às IST-aids (Parker, 1994a, 

1994b; Travers & Bennett, 1996; Corrêa, 1996).   

Portanto, diversos estudos sobre a vulnerabilidade da mulher às IST-aids, têm se 

baseado nas relações de gênero, com o propósito de melhor compreender e atuar sobre as 

maciças desigualdades que continuam limitando o potencial de mulheres em todo o 

mundo, inclusive, no que concerne às relações afetivo/sexuais e tudo o que delas decorre 

prejudicando não apenas a mulher, mas a sociedade como um todo (Costa, 2001).  

Embora, para a maioria dos homens brasileiros, manter-se ativo sexualmente, seja 

o aspecto chave de ser homem, associado ao auto-sustento e de sua família, Miller apud 

DeSouza et al. (2000), afirmam que os papéis de gênero estão mudando rapidamente, 

devido à industrialização e a urbanização. Observam ainda que atualmente, os casais 

jovens de classe média, tendem a ser mais igualitários, abandonando a idéia de que as 

mulheres deveriam se subjugar aos homens.  

Corrêa (1996) e Scott apud Louro (2001b), afirmam então, que conceber o par 

diferença-igualdade como um dilema, é um engano que gradativamente, tem-se procurado 

desfazer sem que as peculiaridades de cada sexo sejam relevadas ou ignoradas mas, 

reconhecidas e valorizadas, positivamente.   

Apesar desta mudança em alguns segmentos sociais do Brasil e do mundo, muitas 

mulheres ainda são discriminadas e oprimidas. E, por esta razão, Alambert (1991) resgata 

que unidas pela condição de mulher, é cada vez maior o número delas, presente em todas 

as classes, camadas sociais e partidos políticos, atuando com suas diferentes opiniões no 

desenvolvimento mundial.  

Silva (1992) aponta que as mulheres enquanto categoria social discriminada, vive 

no seu cotidiano, situações contraditórias de cumplicidade, de resistência e revolta 

coexistentes a práticas de controle. Estas práticas, segundo a autora, visam submetê- las e 

conformá-las, sob o ponto de vista da ideologia dos grupos sociais hegemônicos, tendo em 

vista a simbiose patriarcado-racismo-capitalismo.  

Alambert (1991) e outras pesquisadoras, defendem então, a necessidade de serem 

trabalhadas algumas mudanças quantitativas como a eqüidade, visando os mesmos direitos 

e chances às mulheres, no texto da lei e na prática, que são concedidas ao homem em 

muitas sociedades. Isto porque, inúmeras mulheres ainda são tolhidas de sua autonomia 

para o seu livre exercício de pensar e agir com sua cabeça, como pessoa que possui 

personalidade e sexualidade próprias.  
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Então, o resgate da dignidade da mulher, segundo a autora, implica na reversão 

da condição de objeto à qual ela é subjugada desde que nasce, produzida por ideologias 

sustentadas pela família, escola, igreja, os meios de comunicação e os sistemas públicos de 

funcionamento da sociedade (Verucci, 1994; Barsted, 1994; Teles & Melo, 2002).   

Neste sentido, Jurema (2002) resgata a situação de absoluta humilhação das 

mulheres muçulmanas, devido a interpretação dada pelos Fundamentos do Alcorão, e que 

permite inclusive, que elas sejam espancadas e mesmo apedrejadas quando ousam 

desobedecer aos seus senhores sob o pretexto de estarem sendo protegidas das tentações 

dos “demônios” e preservando a honra da família.  

Scott apud Louro (1996, 2001a) entende no entanto, “...que a noção de igualdade 

é uma noção política, que pressupõe a diferença, uma vez que não tem sentido buscar ou 

reivindicar igualdade para sujeitos que são idênticos, ou que são os mesmos.”.  

A autora sugere à percepção de que o oposto da igualdade é a desigualdade ou a 

inequivalência e não, a diferença. A idéia, não é anular as diferenças entre homem e 

mulher, mas sim, mostrar que tais diferenças têm sido usadas como justificativas para 

tratamentos desiguais, não equivalentes. A articulação de diversas categorias, dentre elas o 

gênero e a orientação sexual, nos conduz então, a perceber e a conceitualizar de outra 

maneira, as relações de poder, parecendo atualmente, bastante simplificadas as análises que 

apontam para a mulher dominada versus o homem dominante.  
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§ A mulher e os direitos humanos 
 

 

 

 

e acordo com Leonelli (1998), a Declaração dos Direitos Humanos e do 

Cidadão, promulgada na França, foi inspirada nos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade. Marcada por uma visão universal dos direitos do homem, continua sendo a 

luz para uma nova ordem, constituindo-se em uma preocupação mundial, questão que 

ultrapassa os limites dos interesses de um povo, de uma Nação.  

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) foi a conseqüência maior e 

mais importante que, mantendo os direitos individuais, introduziu os direitos sociais, ao ser  

aprovada no dia 10 de dezembro de 1948, pela Assembléia Geral da ONU, reunida em 

Paris. Com base na liberdade de opinião e de crença, a não submissão ao medo e à miséria, 

esta Declaração, instituiu um novo marco nas relações internacionais, ao propor a todos os 

países membros da ONU, uma carta de princípios que, ao transpor fronteiras nacionais e 

culturais, étnicas e religiosas, estabeleceu um patamar mínimo de reconhecimento e defesa 

dos direitos e da dignidade da pessoa humana (Bueno, 1981).  

Embora se tratando de uma reação contra atrocidades cometidas durante a II Guerra 

Mundial, refletiu na  verdade, a ordem do pós-guerra, onde a idéia de humanidade, se 

estruturava, a partir de um modelo abstrato de homem, de classe social e etnia dominantes 

(Pinheiro et al., 1994; Mertus et al., 1997).  

Sobre o que são os direitos humanos, Moscogliato (1997) afirma:  

“...são os direitos fundamentais de todas as pessoas, sejam elas mulheres, 
negros, homossexuais, índios, idosos, portadores de deficiências, 
populações de fronteiras, estrangeiros e migrantes, refugiados, 
portadores de HIV, crianças e adolescente s, policiais, presos, 
despossuídos e os que têm acesso à riqueza. Todos, enquanto pessoas, 
devem ser respeitados e sua integridade física protegida e assegurada.” 
(Moscogliato, 1997, p. 9). 
    

Assim sendo, os princípios fundamentais, ao abrangerem direitos civis e políticos, 

bem como direitos econômicos, sociais e culturais, livre e expressamente aceitos pela 

grande maioria da humanidade e representados por seus governos nacionais, existem para 

assegurar a dignidade que todas as pessoas possuem, inerente à sua condição humana. 

Trata-se de direitos adquiridos desde o nascimento por todos e estando sob a 
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responsabilidade dos governos, cabe-lhes a sua proteção (Pinheiro et al., 1994; Teles & 

Melo, 2002).   

Leonelli (1998) destaca que os direitos humanos se referem à aspirações, 

exigências, direitos propriamente ditos, enquanto normas e leis jurídicas correspondentes 

às necessidades, e quando se pensa na aspiração, no desejo de realização, identifica-se na 

condição humana a permanente busca de saída de um sofrimento latente, para um suposto 

estado de felicidade. Assim, se considerarmos que todo o ser humano é livre para pensar e 

agir, ele não pode ser apropriado ou escravizado. A partir desse raciocínio, a autora ressalta 

que a compreensão dos direitos humanos implica em entender a condição humana como 

requerendo a relação entre sujeitos, ou seja, um podendo contar com a cooperação do 

outro, seja por imperativo biológico, por exigências psicológicas ou por condicionamentos 

materiais. Sendo assim, para maior entendimento das questões dos direitos humanos que 

envolvem o ser humano, a sociedade, a cultura, a política, a economia e outras áreas, faz-se 

necessário desconstruir preconceitos, desarmar mentes e corações. 

Mas, Pinheiro et al. (1994), ao discutirem situações reais de caráter global como o 

desequilíbrio ecológico, padrões de desenvolvimento insustentável e persistente visão de 

mundo entre Norte e Sul, nações ricas e pobres, afirmam que as quatro liberdades123 

sonhadas pelos autores da DUDH, de 1948, não se realizaram até hoje.  

Apesar das muitas visões complementares ou diferentes, a Declaração elaborada 

pelos peritos nas Nações Unidas, mesmo não sendo um tratado, é considerada por muitos 

estudiosos e militantes de movimentos feministas e outros em todo o mundo, o maior 

referencial para o reconhecimento da igualdade e da dignidade humana e o compromisso – 

pelo menos formal – de grande parte das nações com o respeito a estes valores (Pinheiro et 

al., 1994; Mertus et al., 1997). 

Por sua vez, Barsted (1994) cita que a categoria humano inserida nesta importante 

Declaração, deveria exprimir a espécie humana, ou seja, o conjunto de mulheres e homens. 

Porém, a interpretação que tem sido dada a esta categoria, tende a não incorporar questões 

específicas das mulheres. A autora menciona então, que o empenho de movimentos 

feministas nacionais e internacionais tem visado dar um sentido mais extensivo à esta 

categoria, e que, apesar de ser uma pretensão política, tem causado grandes reflexos nas 

legislações elaboradas em países democráticos.  

                                                 
123 Liberdades de opinião e de crença e a não submissão ao medo e à miséria (Pinheiro et al., 1994).  
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Sendo assim, “...incorporar os direitos das mulheres no interior dos direitos 

humanos significa alterar praticamente todas as normas a partir de uma perspectiva de 

gênero.”. De acordo com o Conselho Nacional de Direitos da Mulher (CNDM)124, “...esse 

entendimento corrige equívocos que ainda persistem nas relações de gênero, exige uma 

tradução em termos de ações e políticas que tornem o gozo dos direitos humanos, em sua 

integralidade, pelas mulheres...”, contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia 

brasileira, à qual, a igualdade entre os sexos faz toda a diferença (CNDM, 2002).  

Neste sentido, a luta contra a violência de gênero e intrafamiliar tem sido uma das 

questões prioritárias para grupos autônomos e ONGs brasileiras e estrangeiras de mulheres 

desde a década de 70, e que têm lutado por conquistas como a  

“...criação e reforço de serviços de proteção às vítimas de violência 
doméstica e sexual nas áreas de Segurança Pública e Justiça, tendo 
definido como estratégia demandar: mudanças legislativas; criação de 
serviços; ampliação do acesso à Justiça e tratamento não-
discriminatório nesse espaço; atuação junto à mídia; e ações voltadas 
para a educação legal de mulheres sobre seus direitos. Destaca-se, 
particularmente a partir de meados da década de 80, a atuação de 
mulheres do movimento negro na luta contra a discriminação racial e de 
gênero.” (ONU e SNDH/MJ apud Fontana, 1999, p. 13). 
 

Martins (1986) ao abordar a historicidade do feminismo 125, afirma que enquanto 

movimento organizado, surgiu de fato, durante a Revolução Francesa, quando se 

arregimentaram sociedades populares femininas, no sentido de pleitear às mulheres, os 

direitos concedidos aos homens. O autor resgata que, embora, na época, políticos e 

pensadores proeminentes tivessem defend ido vigorosamente, a tese da igualdade política 

dos sexos, os projetos das feministas foram rejeitados, em 1793.  

Já, no século passado, a Inglaterra se tornou o centro de irradiação das 

reivindicações fundamentais do feminismo, em particular ao que se refere à igualdade 

econômica, jurídica e política entre os sexos. Somando-se estes acontecimentos, as I e II 

Grandes Guerras Mundiais, foram determinantes para a maior participação das mulheres 

nas atividades produtivas, em vista da mobilização dos homens para as frentes de combate 

(Martins, 1986; DeSouza et al., 2000). 

                                                 
124 Instância da Secretaria de Estado dos direitos humanos, do Ministério da Justiça; órgão máximo de 
representação da mulher na área governamental e no monitoramento das políticas públicas propostas pelas 
mulheres ou assinadas pelo Estado brasileiro. Trabalha juntamente ao Executivo, Legislativo e Judiciário. É 
também uma instância de seguimento dos tratados internacionais assinados pelo Brasil (Jurema, 2001). 
125 Movimento social que surgiu no Brasil em meados da década de 70 durante a ditadura militar e que 
funcionava como um laço de solidariedade entre mulheres advindas de espaços diversos (Pitanguy, 2001). “O 
feminismo, considerado como filosofia de vida ou ideologia política, subverte as regras do poder” (Verucci, 
1994, p. 162). 
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Apesar do feminismo ter surgido no Brasil apenas em 1975, foi no final dos anos 

70 e início da década de 80, que um novo feminismo passou a existir, concomitantemente, 

ao processo de transição democrática, o qual, favoreceu o debate público em torno de 

questões como a violência doméstica, a sexualidade, a reprodução e a igualdade de direitos 

entre mulheres e homens; temas até então, considerados de ordem privada (Fonseca, 1996; 

Pitanguy, 2001).  

Comentam estas autoras, que a democracia no Brasil, possibilitou ao feminismo 

reivindicar e conquistar espaços em nível governamental, sendo assim, criados os 

Conselhos dos Direitos da Mulher. Nos anos 90, a agenda feminista foi implementada, 

sobretudo por intermédio de ONGs, nas quais, a militância informal foi substituída pelo 

trabalho profissional. Isto se tornou possível, explica Pitanguy (2001), porque estas ONGs, 

mantinham e mantêm até hoje, um intercâmbio constante, através dos meios de 

comunicação, tecendo deste modo, estratégias nacionais e internacionais que vêm 

influenciando debates da ONU sobre a posição da mulher na sociedade, seus direitos 

sexuais, reprodutivos e sobre a problemática da violência doméstica.  

Rocha (2001) enfatiza que a inclusão na pauta de discussões do movimento de 

mulheres no Parlamento brasileiro, temas como da liberdade, da democracia e dos direitos 

sexuais e reprodutivos, além do debate sobre o direito ao aborto, isto impediu retrocessos 

exigindo a atualização e o avanço da legislação no tocante a estas temáticas.  

Além disto, Caetano (2002) acrescenta que mais recentemente, o movimento 

feminista nacional tem se mobilizado em torno de temas polêmicos como a liberação do 

aborto126 e a união civil de pessoas do mesmo sexo.  

Especificamente, em relação ao aborto, Barsted (1994) e Teles & Melo (2002) 

mencionam que inúmeros Projetos de Lei têm proposto a descriminalização do aborto ou 

aumento dos casos em que seria permitido por lei no Brasil. As autoras ressaltam que a 

legislação sobre o aborto está profundamente, imbricada nos chamados direitos 

reprodutivos, envolvendo tanto a garantia dos direitos individuais e sociais das mulheres, 

como a legislação de grupos ligados às correntes de controle demográfico. As feministas 

                                                 
126 O artigo 128 do Código Penal trata da ausência de punibilidade do aborto praticado por médico em duas 
circunstâncias: “I- se não há outro meio de salvar a vida da gestante; II- se a gravidez resulta de estupro e o 
aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando incapaz, de seu representante legal.” (Barsted, 
1994;  Melo, 2001). 
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contam, para tanto, com uma maior participação da mulher na política brasileira127, apesar 

de já apresentar nítidos avanços (Pastore, 1999; Brito, 2001).  

Rocha (2001) ressalta que no Brasil, a luta pelo direito à interrupção voluntária da 

gravidez enfoca principalmente, a modificação da legislação punitiva sobre o aborto. 

Porém, nesta última década, a legislação a este respeito, não teve mudanças, sendo que os 

diferentes projetos de lei que propõem maior flexibilidade em relação à questão, continuam 

tramitando lentamente, no Parlamento brasileiro.   

Já, a união civil de pessoas do mesmo sexo, segundo explica Pimentel (2001), o 

Projeto de Lei nº 1.151-A, de 1995, cuja autoria é da ex-deputada federal Marta Suplicy, 

ainda encontra-se em tramitação no Congresso Nacional Brasileiro. Nele, está assegurado a 

duas pessoas do mesmo sexo, o reconhecimento de sua união civil, visando à proteção de 

seus direitos, dentre eles, os referentes à propriedade, sucessão e benefícios 

previdenciários.128 

Trata-se de uma questão com a qual o Direito sempre lidou, porém, de modo 

repressivo, especialmente em relação as mulheres e outros grupos e pessoas que vivenciam 

sua sexualidade de maneira diversa da maioria heterossexual, estando portanto, mais 

vulneráveis a sofrer discriminações. A este respeito, Pimentel (2001) comenta: 

“A ausência de um questionamento crítico – no marco dos valores de 
igualdade, respeito, eqüidade e diversidades – sobre a normatização 
fortemente restritiva das diversas formas de exercício da sexualidade tem 
servido para reforçar e reproduzir preconceitos, estereótipos e 
discriminações sociais, além de muita hipocrisia e sofrimento.” 
(Pimentel, 2001, p. 1).  
 

Deste modo, Barsted (1994) adverte que, nos últimos anos, a articulação entre  

movimento feminista brasileiro e internacional, tem visado criar um novo conceito de 

direitos humanos que incorpore os direitos da mulher, inserindo assim, uma perspectiva de 

                                                 
127 No Brasil, as mulheres representam 11,61% nas câmaras de vereadores, 10,5% no comando das 
prefeituras e há apenas uma mulher entre 27 governadores. No Congresso Nacional Brasileiro, a bancada 
feminina é composta por cinco senadoras e por 34 deputadas federais. No Poder Judiciário, uma mulher 
passa, pela primeira vez a ocupar uma vaga de ministra do Supremo Tribunal Federal. No ranking 
internacional da presença das mulheres na política, os líderes são os países nórdicos. Suécia, Dinamarca, 
Finlândia e Noruega têm perto de 40% de seus parlamentares mulheres (Jurema, 2001; Caetano, 2002). 
128 Constam da justificativa do projeto que: a ninguém é dado ignorar que a heterossexualidade não é a única 
forma de expressão da sexualidade humana; que, conforme o Conselho Federal de Medicina e a Organização 
Mundial da Saúde, a homossexualidade não mais pode ser considerada desvio ou transtorno sexual; e que 
deve ser suprida a lacuna jurídica que existe no país em relação às pessoas que não são heterossexuais. A 
justificativa do referido projeto ressalta ainda que o Brasil é um país no qual, homossexuais masculinos e 
femininos têm sofrido extrema violência e que a legalização da união civil entre pessoas do mesmo sexo 
favorecerá e, certamente, diminuirá o comportamento discriminatório em relação a essas pessoas. Cabe ao 
Estado, através da lei, não só aceitar e proteger esta realidade, mas também prover um respaldo jurídico-
social para promover os direitos humanos das pessoas ligadas à homossexualidade (Pimentel, 2001). 
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gênero. Pretende-se que estes direitos sejam universalizados para homens e mulheres, 

incorporando também, a especificidade das discriminações históricas sofridas pelas 

mulheres.  

Não é por acaso que, na Declaração dos direitos humanos desde uma perspectiva de 

gênero, faz-se referência à convenção sobre eliminação de todas as formas de 

discriminação contra a mulher, adotada pela Assembléia Geral da ONU, em 1979, como 

instrumento internacional importante, relativo aos direitos da mulher e citados da seguinte 

forma: 

“A situação de desigualdade real na qual se encontram as mulheres, por 
exemplo, tem sido perpetuadas, por um lado, pela dificuldade de poder 
exercer os seus direitos já consagrados legalmente, e por outro, porque 
muitas das suas necessidades não foram traduzidas em termos de 
direitos.” (Declaração...1998, p. 4). 
 

De acordo com esta perspectiva, Saffioti (1994b) resgata a pouca participação das 

mulheres nas políticas de direitos humanos no Brasil, considerando que, “...o Estado tem 

ratificado um ordenamento social de gênero através de um conjunto de leis que se 

pretendem objetivas e neutras.”. Isto denota uma visão equivocada do Estado, ao partir da 

premissa de que a desigualdade entre os sexos não existe em nossa sociedade. 

Tal postura, também denuncia uma efetiva dominação masculina, a ponto de nem 

mesmo uma garantia legal de igualdade sexual vir a favorecer a igualdade social. Deste 

modo, o Estado, além de acolher o poder masculino sobre a mulher, o normatiza, proibindo 

e também criminalizando seus excessos, o que integra o poder disciplinador da opressão 

masculina em relação a mulher. 

Mertus et al. (1997) citam que  apesar de todos os esforços femininos no sentido 

de fazerem valer e cumprir seus direitos, a prática dos direitos humanos tem se mostrado 

deficiente no reconhecimento de violações de direitos em que a mulher é o fator de risco. 

Isso ocorre, devido a leis abusivas e práticas motivadas ou justificadas pelo sexo ou 

gênero, as quais, ainda não foram internacionalmente, reconhecidas enquanto violações 

dos direitos humanos. Além disso, algumas violações são freqüentemente, justificadas com 

base em diferenças bio lógicas como a gravidez, sendo que outras, respaldam-se nos papéis 

e valores sociais atribuídos às mulheres, como afazeres domésticos, como por exemplo.  

Assim sendo, direitos ainda são comumente negados à mulher, desfavorecendo- lhe 

o desempenho de outros papéis na sociedade, em detrimento da maternidade e da 

reprodução.  
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Essa problemática é reafirmada pelas autoras, ao comentarem que a maioria dos 

mecanismos e sistemas de defesa dos direitos humanos, tanto em nível nacional quanto 

regional e internacional, se desenvolveu e foi implementada com base, fundamentalmente, 

em um modelo masculino e, até hoje, o sistema de direitos humanos não incluem, de forma 

adequada, as experiências e circunstâncias que são próprias às mulheres. 

Por sua vez, Sant’Anna (1988) aponta a necessidade do avanço na desconstrução do 

homem universal em sua trans-histórica racionalidade, já que este modelo tem sido 

defendido mais por homens que pertencem ao chamado grupo dominante e aos ideais que 

deles se favorecem ou vice-versa. No entanto, continuar negando as diferenças de classe, 

raça, opção sexual, entre outras, segundo a autora, em nada contribuirá para melhorar o 

entendimento das especificidades das mulheres marcadas pela sua posição de classe, 

origem étnica e orientação sexual. Assim, a respeito da noção de diferença entre pessoas, 

inclusive do mesmo sexo biológico, a autora compartilha o pensamento de Harding:  

“A noção de diferença exige rever antigas estratégias e incluir em 
nossas análises as diversas implicações dessas diferenças nas formas de 
organização social dos distintos grupos sociais. Enfim, exige evitar, em 
nome de uma suposta necessidade política de união, a generalização.” 
(Sant’Anna, 1988, p. 3).  
 

Sendo o Brasil, um país que apresenta índices díspares de distribuição de renda, 

onde a miséria e a extrema pobreza atingem mais de 60% da população, onde as relações 

sociais são assimétricas, com forte componente de discriminação racial, Barsted (1994) e 

Teles & Melo (2002), reafirmam a existência de discriminações específicas contra as 

mulheres, naturalizadas pela sociedade, ao mesmo tempo em que permeiam as ações do 

Estado. Esta situação tem evidenciado a não priorização de ações políticas e sociais pelos 

organismos governamentais, no combate e prevenção destas discriminações, omitindo-se e 

compactuando com elas, a ponto de serem em alguns casos, seus próprios autores.  

Porém, quando nos anos 90, uma série de Conferências Internacionais da ONU foi 

realizada em torno de temáticas relativas ao meio ambiente, direitos humanos, população e 

desenvolvimento e habitat, inclusive, a Cúpula Social e a V Conferência Internacional 

sobre a Mulher129, ocorreu um redimensionamento do conceito de humanidade, graças ao 

reconhecimento da diversidade em termos de raça e etnia, sexo, orientação sexual e idade. 

Concomitantemente, novas dimensões da vida como a saúde, o meio ambiente e a 

sexualidade da mulher, foram sendo introduzidas no âmbito dos direitos humanos (Mertus 

et al., 1997; Teles & Melo, 2002).  
                                                 
129 Conferência Mundial sobre a Mulher, Desenvolvimento e Paz em Pequim, China, 1995.  
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Todas estas conquistas, de acordo com Pinheiro et al. (1994), dizem respeito 

direta ou indiretamente ao desenvolvimento humano e sustentável, o qual, embora 

continue a encontrar obstáculos em muitos países, visa a uma melhor qualidade de vida 

dos cidadãos, assegurando assim, seus direitos econômicos, sociais, políticos e civis. Para 

tanto, além da necessidade de uma distribuição eqüitativa da riqueza intelectual e 

econômica que melhore a qualidade de vida das populações de muitos países, também são 

importantes os movimentos políticos como das mulheres em todo o mundo, enquanto 

reivindicadores de direitos específicos, enquadram-se nas lutas sociais e sindicais de 

grupos marginalizados pelas sociedades, tanto de países em desenvolvimento, como 

industrializados.  

Por sua vez, Doxsey (2001) lembra que nesta mesma década, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS) reconheceu o problema da violência doméstica e sexual como 

tema legítimo de direitos humanos e da saúde pública. A autora resgata que na 

Conferência Mundial sobre direitos humanos130, a violência contra a mulher foi 

reconhecida como um obstáculo ao desenvolvimento, à paz e aos ideais de igualdade entre 

os seres humanos. Assim, a violência que vitimiza a mulher passou a ser uma violação aos 

direitos humanos, fundamentada principalmente, no fato da pessoa agredida pertencer ao 

sexo feminino.131 

Segundo Teles & Melo (2002), foi a primeira vez “...que se reconheceu em um 

foro internacional que os direitos da mulher são direitos humanos...” e a violência contra 

a mulher foi “...tema que até então, não contava com nenhum documento específico em 

nível mundial.”.  

Num paralelo envolvendo Direitos Humanos Universais e a vitimização da 

mulher no mundo, um documento complementar editado pelo Comitê Latino-Americano e 

do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM), aponta que a violência, como 

todas as formas de assédio e exploração sexual da mulher, é incompatível com a dignidade 

da pessoa humana e acrescenta que, somente a eliminação da violência de gênero, 

                                                 
130 A Conferência Mundial sobre direitos humanos reafirma o compromisso solene de todos os Estados de 
promover o respeito universal e a observância e proteção de todos os direitos humanos e liberdades 
fundamentais a todas as pessoas, em conformidade com a Carta da ONU, outros instrumentos relacionados 
aos direitos humanos e o direito internacional. A natureza universal desses direitos e liberdades está fora de 
questão. Ocorreu em junho de 1993 e por ocasião desta Conferência Mundial em Viena, foram incorporados 
ao Programa de Ação os direitos humanos da mulher e da menina que são inalienáveis, integrais e 
indivisíveis dos direitos humanos Universais (Universidade de São Paulo, 1998; Teles & Melo, 2002). 
131 No Brasil, 70% dos casos de incidentes violentos devem-se ao espancamento de mulheres por seus 
companheiros e 50% dos assassinatos de mulheres são cometidos por seus parceiros (HRW/96 apud Doxsey, 
2001). 
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favorecerá o seu desenvolvimento individual, social e sua plena e igualitária participação 

em todas as esferas da vida (Doxsey, 2001).  

No seu item “Direito à paz e a uma vida livre de violência”, está registrado que: 

XI (1) “Toda pessoa tem direito a desfrutar da paz e a uma vida livre de violência, tanto 

no âmbito público quanto no privado. Ninguém será submetido a torturas nem a 

tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes.” (Declaração...1998, p. 8).  

Porém, para o alcance deste entendimento, segundo Verucci (1994), foi necessária 

uma exaustiva demons tração das diferentes formas de violação da liberdade e da 

integridade física e moral de mulheres em muitos pontos do planeta.   

No Brasil, é exatamente graças à atuação do movimento nacional de mulheres, 

que a prevenção e o combate à violência tem sido possível, ganhando visibilidade depois 

de reconhecida como crime, cabendo à Justiça garantir sua punição. No entanto, ao lado de 

sua visibilidade e dos avanços conquistados até hoje, a violência de gênero tem sido 

banalizada pelo poder público e pela sociedade em geral, relegada a plano secundário num 

contexto geral de crescimento alarmante da violência urbana. (Teles & Melo, 2002). 

O CNDM (2002) alerta que os meios de comunicação de massa têm papel 

fundamental no processo de implementação de campanhas de opinião pública para a 

superação da cultura de violência que viceja na sociedade brasileira, enquanto prática 

inaceitável que precisa ser prevenida e erradicada.  

De acordo com Pinheiro (1991), alguns governos democráticos que emergiram 

das ditaduras latino-americanas, entre eles, o brasileiro, ainda não conseguiram assegurar 

um dos requisitos básicos da sociedade democrática que é o controle da violência, 

sugerindo uma plena continuidade com o passado, através da prática do autoritarismo.132 

Esta incapacidade, pode ser observada na prática arbitrária dos agentes do Estado 

e da violência ilegal presentes nas relações privadas e públicas. Assim, a estrutura de 

poder no Brasil, por ser intrinsecamente violenta, continua a pressupor a negação dos 

direitos da maioria dos cidadãos, sendo que as leis comumente violadas, expressam 

dominação e não oferecem nenhuma garantia ao exercício dos direitos fundamentais para 

a maioria da população, inclusive à feminina (Damacena & Arnaud, 2001).   

                                                 
132 “O autoritarismo socialmente enraizado é a interiorização dos métodos impostos à força, ou com doçura 
(ou seja, através de preconceitos e discriminações) por parte dos grupos que detêm o poder e que dele se 
servem para limitar a representação e as condições da participação política.” (Damacena & Arnaud, 2001, p. 
27). 
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Não obstante, Almeida (1996) resgata que no Brasil, nas denúncias contra as 

mulheres, estão implícitos, além da vitimização pela violência física, moral e psicológica 

em âmbito doméstico e social altos índices de mortalidade materna, por falta de direito à 

saúde; o cerceamento da participação social e política; as humilhações sofridas no mercado 

de trabalho, entre outras situações que denotam desigualdades de direitos entre homens e 

mulheres.  

No entanto, Leonelli (1998) e Teles & Melo (2002) lembram que a Constituição 

Federal Brasileira (CFB) de 1988, foi um marco no sentido de ter incorporando os direitos 

humanos como princípio, comprometendo o Estado, com a ratificação dos instrumentos 

internacionais. Nos seus primeiros artigos, estão postos como fundamentos, a soberania, a 

cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, do pluralismo político e os princípios do Estado brasileiro.  

De acordo com Verucci (1994), esta conquista realmente,  

“...marcou um avanço na vontade política de construir uma democracia 
e, por isso, consagrou, no capítulo dos direitos fundamentais, o princípio 
da igualdade de direitos e obrigações entre homens e mulheres, e mais 
adiante, no capítulo dos direitos da família, a igualdade de direitos e 
deveres entre os cônjuges.” (Verucci, 1994, p. 158-9). 
 

Teles & Melo (2002) resgatam que, a CFB de 1988, ao prever direitos sociais 

como a proteção da maternidade e da infância133; o exercício do trabalho134 e o 

planejamento familiar135, avançou muito na promoção e defesa dos direitos da mulher. As 

autoras também mencionam estar estabelecido na CFB, que os direitos e garantias nela 

expressos não excluem outros decorrentes do regime e princípios por ela adotados, ou dos 

tratados internacionais de que o Brasil seja parte. Todos os tratados internacionais 

ratificados pelo Brasil, originam atribuições internas, gerando novos direitos para as 

mulheres, podendo contar com uma última instância internacional de decisão, quando 

todos os recursos disponíveis no Brasil falharem na realização da jus tiça.  

                                                 
133 A mulher tem direito à licença-gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias, 
e garantia de estabilidade desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Mulheres presidiárias 
podem permanecer com seus filhos durante o período de amamentação (Teles & Melo, 2002). 
134 De acordo com a CFB, fica proibida a diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de 
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, e o mercado de trabalho da mulher deve ser 
protegido mediante incentivos específicos. Deve ser assegurada assistência gratuita aos filhos e dependentes 
desde o nascimento até seis anos de idade em creches e pré-escolas (Teles & Melo, 2002).  
135 É livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o 
exercício desse direito.  



 
 

 

120Revisão da Literatura

Mas, Oliveira (2001)  afirma que na realidade, 

 “Embora a igualdade de sexos esteja claramente reconhecida na 
Constituição de 1988, a experiência cotidiana registra ainda, evidentes e 
contundentes sinais de discriminação. Graças à universalização gradual 
do acesso à educação pública, as mulheres já representam 51% das 
matrículas escolares do ensino básico à universidade. No entanto, essa 
melhoria significativa na formação das mulheres, não se reflete em 
paridade no plano da participação política e acesso aos postos de 
decisão. A despeito de uma maior qualificação profissional, as mulheres 
continuam sendo vítimas de discriminação no mundo do trabalho, em 
particular, no plano salarial.” (Oliveira, 2001, p. 2). 

  
Assim, enquanto Leão (1998) e outros autores resgatam que a CFB de 1988, 

estabelece o direito social e dever do Estado à saúde integral da mulher, desde o 

nascimento e durante toda sua vida, por sua vez, Lozano (1998a) menciona algumas das 

principais queixas de mulheres presas em São Paulo, no Tatuapé, iniciando pelo péssimo 

atendimento médico na unidade; a necessidade da construção de banheiros em todas as 

celas; a falta de atividades recreativas diárias; da implantação de cursos 

profissionalizantes; do cumprimento da Lei de Execução Penal (LEP) que assegura o 

direito da visita íntima às detentas; de acompanhamento efetivo da execução penal; do 

indulto136 para doentes de aids até a necessidade de visitas periódicas de promotores e 

juízes.  

Sob o prisma dos direitos humanos e das relações de gênero na sociedade brasileira, 

Macedo (1998) afirma ser incorreto a utilização da expressão desigualdade, posto que 

perante a lei, homens e mulheres têm os mesmos direitos e deveres. A autora assevera, que 

a mulher permanece numa situação de desvantagem em relação ao homem, ao viver ainda 

hoje, desigualdades na cotidianidade de situações como: salários menores, preconceitos, 

sobrecarga de trabalhos domésticos, pouco espaço na política e outras instâncias de poder.  

Neste tocante, Barsted (1994) apresenta uma visão histórica e ampla, ao mencionar 

a existência de uma longa e interminável lista de práticas e preconceitos que contrastam 

com o texto constitucional brasileiro, com as leis ordinárias nacionais e com Convenções 

Internacionais assinadas pelo Brasil137, em particular, as referentes à Eliminação de todas 

                                                 
136 Perdão, graça, desculpa; Dispensa ou comutação de obrigação religiosa, dada pela autoridade competente; 
Jur. Decreto pelo qual se concede uma graça ou privilégio; Jur. Ato de clemência do poder público (no 
Brasil, o executivo), de caráter geral e impessoal, concedendo perdão, diminuindo ou comutando a pena de 
um grupo de condenados por crimes comuns e contravenções; graça coletiva (Ferreira, 2000). A extinção da 
punibilidade de crime que é pressuposto (Andreson, 2002). 
137 As Convenções ratificadas pelo governo brasileiro têm força de lei no país. Já as Plataformas de Ação, 
aprovadas no ciclo das Conferências Mundiais da ONU para a construção de uma agenda social para o século 
XXI, podem ser consideradas um conjunto de princípios gerais do direito e utilizadas na aplicação da lei pelo 
Poder Judiciário. São importantes instrumentos para o combate à violência de gênero (Melo, 2001). 
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as Formas de Discriminação contra a Mulher, a que mais recebeu reservas por parte dos 

países que a ratificaram (Teles & Melo, 2002).  

Por sua vez, Pinheiro et al. (1994), tentam explicar estas questões que afetam as 

mulheres, a partir da tríade pobreza 138, marginalização e violência. Então, sob a óptica dos 

direitos humanos, os autores consideram dois aspectos distintos da pobreza: o desrespeito 

a direitos econômicos e sociais básicos de grupos e indivíduos e a pobreza enquanto 

marginalização das populações, criando sérios obstáculos à realização dos direitos 

políticos e civis, na medida em que enfraquecem os laços de solidariedade, dificultando a 

participação política de grupos sociais mais vulneráveis.  

Segundo os autores, estes dois aspectos reforçam-se mutuamente. São agravados 

pelas desigualdades regionais e várias formas de discriminação que podem ser observadas 

na forte correlação entre pobreza e clivagens raciais. E neste processo, são as mulheres e 

as crianças, que mais sofrem com as privações causadas pela pobreza.  

Esta problemática é corroborada pelo CNDM (2002), uma vez que a pobreza tem 

atingido atualmente, grande parcela da população de nosso país, o que inclui muitas 

mulheres, embora inexista um mapeamento da pobreza feminina no Brasil, assim como, 

estratégias de ação vigentes que revertem esta situação.  

Faz-se então, necessária a criação de mecanismos que assegurem a participação 

eqüitativa das mulheres nos processos de geração de renda e empregos, que lhes garantam 

maior acesso às políticas sociais em geral e a implementação de programas voltados as 

necessidades de grupos vulneráveis.  

Estudos têm mostrado que quanto mais precária a situação econômica da mulher 

brasileira, mais evidentes são as barreiras e contundentes os preconceitos impeditivos à 

igualdade de oportunidades. Por isso, a pobreza e a vulnerabilidade de muitos lares 

brasileiros que integram a realidade social, aparecem nas estatísticas que apontam para 

uma entre quatro famílias dependentes em seu sustento, do trabalho da mulher (Pinheiro et 

al., 1994; CNDM, 2002).  

                                                 
138 A pobreza pode ser definida desde uma visão economicista que define um patamar abaixo do qual ela se 
manifesta, até uma postura mais global que define a não-satisfação de necessidades básicas, ou a 
incapacidade de alcançar um padrão de vida mínimo (Pinheiro et al., 1994). 
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Os sofrimentos inerentes a este contexto de vida, são portanto, agravados pela 

marginalização da mulher, imposta também por barreiras educacionais e culturais. Deste 

modo, fa tores como o analfabetismo, baixos níveis de informação e a estratificação social, 

impedem ou dificultam sua participação política e cultural (Pinheiro et al., 1994). De 

modo geral, os autores defendem que, a falta de ações que favoreçam os grupos mais 

destituídos é uma das causas de conflitos sociais e violência, haja vista que, a DUDH rege 

que os direitos humanos devem ser protegidos através da lei, evitando assim, que os 

cidadãos tenham que se rebelar contra a opressão, ao contrário do que tem ocorrido 

principalmente, nos grandes centros urbanos de países em desenvolvimento, onde a 

violência mostra-se endêmica.  

Quanto a saúde da mulher na pauta dos direitos humanos, o CNDM (2002) 

resgata que, de acordo com as diretrizes da Conferência do Cairo139 e de Pequim140, sua 

implementação continua sendo um desafio, uma prioridade e um compromisso do governo 

brasileiro para com sua população feminina, diante a necessidade de políticas voltadas à 

diminuição das altas taxas de mortalidade materna, de gravidez precoce, da prevenção às 

IST, do câncer de mama e de colo uterino.  

Jurema (2001) lembra que, entre outros índices alarmantes, o Brasil tem um 

milhão de mulheres jovens grávidas anualmente e, uma mulher sofre uma agressão a cada 

quatro minutos. Portanto, trata-se de um país com muitas debilidades e carências, 

especialmente na área social, onde as mulheres neste cenário, participam como 

protagonistas e/ou vítimas da violência em geral.  

No tocante a área de planejamento familiar, faz-se mister ampliar a informação e 

o acesso diversificado a meios de contraceptivos seguros, priorizando e integrando o 

Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM) nas estratégias da política 

do Sistema Único de Saúde (SUS). Isto implica inclusive, em garantir assistência às 

mulheres detentas de todo o sistema prisional brasileiro, com vistas à prevenção, ao 

diagnóstico, ao tratamento e ao seu acesso a medicamentos da aids; garantindo ainda, a 

ampliação do espectro de atendimento do PAISM para as vítimas de violência sexual e 

doméstica, além de outras importantes ações relativas aos serviços médicos de atenção à 

saúde da mulher, em qualquer fase de sua vida.  
                                                 
139 Conferência Internacional de População e Desenvolvimento, Cairo, 1994. Nela, foram abordadas 
diretrizes relativas ao atendimento da mulher em todas as fases de seu ciclo vital, com ênfase aos direitos 
reprodutivos.  
140 Conferência Mundial sobre a Mulher, 1995. Nesta e na Conferência do Cairo, convocadas pela ONU, a 
legitimação do tema do direito ao aborto foi construída a partir da vinculação com a questão da saúde e, mais 
especificamente, com o problema da mortalidade materna (Rocha, 2001). 
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Por sua vez, Verucci  (1994) e Mertus et al. (1997) defendem que, muitas 

conquistas no campo dos direitos da mulher, já foram alcançadas por meio de movimentos 

sociais, reflexões e estudos feministas, reivindicações e tomada de posições políticas, uma 

vez que as mulheres têm sido grandes motivadoras de mudanças essenciais nas sociedades, 

sendo que, se por um lado ainda precisam escapar das mutilações sexuais, por outro, são 

líderes de movimentos políticos fundamentais à construção da democracia. 

Pinheiro et al. (1994), esclarecem que, todos os grupos organizados objetivam a 

igualdade social e econômica. Por vezes, as mulheres também fazem parte destes grupos e 

reivindicam seus direitos sociais, econômicos e culturais, voltados ao coletivo, posto que a 

defesa de direitos individuais não é mais suficiente. Neste sentido, os autores argumentam 

que, “...hoje mais do que nunca se precisa de uma aliança entre o Estado e a sociedade, 

pobres e ricos, entidades de direitos humanos e outros grupos. Sem a mobilização de todas 

as forças e uma participação maciça, a democracia estará em risco.”. 

Tal afirmação, fundamenta-se em condutas altamente autoritárias e discriminatórias 

à mulher, no Brasil, não lhe oferecendo chances de recuperação e subtraindo- lhe diversos 

direitos humanos, dentre eles, o da assistência integral à saúde física e mental, à educação 

formadora e preventiva, o direito ao lazer e ao convívio com seus filhos, quebrando 

vínculos importantes, que refletirão na estrutura familiar e em especial, no 

desenvolvimento e comportamento de sua prole (Declaração..., 1998; Cabral, 1999).  

Podemos depreender então, que apesar dos direitos humanos visarem a proteção de 

todos as pessoas, na prática, eles não são aplicados da mesma forma, permanecendo 

incompletos para grupos considerados pelas sociedades como excluídos, dentre os quais 

estão as mulheres (Barsted, 1994; Pinheiro et al., 1994; Mertus et al., 1997; Pádua, 2001).  

Sendo a dignidade da pessoa humana, o valor maior relacionado com todos os 

direitos fundamentais, a começar pela proteção da vida e com o direito à igualdade, à 

participação, à educação, entre outros, Leonelli (1998) entende que a expressão direitos 

humanos está carregada de significação ideológica e política, positiva para uns, na medida 

em que corresponde a um ideal de humanidade, a fins que merecem ser perseguidos à luta 

pela igualdade essencial das pessoas, ao respeito pela vida e pela dignidade de todos. Em 

contrapartida, equivocadamente, esta expressão sugere sentido negativo à algumas pessoas, 

ao associarem-na à defesa do crime, ao acumpliciamento com o criminoso, ao desprezo 

pelas instituições de segurança e seus representantes e à promoção da impunidade.  
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No contexto da transgressão de direitos pelas vias da violência, Damacena & 

Arnaud (2001) explicam esta interpretação negativa da seguinte forma: 

“A ‘pressão invisível’ do duplo código – universal, público, que iguala 
inferiorizando, e o individual, privado, que humaniza e valoriza 
hierarquizando – parece ter um grande peso sobre a opinião pública e a 
sua desvalorização dos direitos humanos, associados com os direitos dos 
criminosos e dos presos, e por isso identificados com os ‘privilégios dos 
bandidos’.” (Caldeira apud Damacena & Arnaud, 2001, p. 30).  
 

Na opinião destas autoras, este mecanismo de rejeição tem bases profundas e se 

consolida, tirando dos direitos humanos a possibilidade de funcionar como ponto de 

referência, ao reforçar a idéia de que o bandido não é um ser humano, mas um agente do 

mal. Na verdade, a evidente distorção dos fatos, a manipulação da opinião pública pela 

mídia, pela polícia e pelas forças antidemocráticas, leva as autoras a se perguntarem por 

que no Brasil é fácil reivindicar direitos coletivos e não direitos individuais.141 

Então, a luta pelos direitos humanos, vistos como direitos individuais, levanta a 

discussão em torno das relações de poder que atravessam, transversalmente, toda a 

sociedade brasileira, e conseqüentemente, as agregações de classes, políticas e culturas 

consolidadas. 

Deste modo, uma vez  reivindicadas liberdade e oportunidades iguais, verificam-se 

sérias dificuldades de aceitação, até mesmo, pelas próprias forças dispostas a lutarem pelos 

direitos sociais. Meio a este controverso e caloroso debate, Zaluar (1997) menciona que na 

violência molecular, apesar de cada vez menos privada, os direitos humanos não se 

aplicam com facilidade, ao criarem enormes dissensões entre os que são alvos do terror e 

sentem medo  e os que se fascinam pelo poder assim adquirido.  

A autora sugere então, ser necessário analisar cada caso no seu contexto em seus 

múltiplos aspectos e cada aspecto no seu processo específico, para que não tenhamos dois 

campos opostos de luta, mas uma luta diversificada em várias frentes.  

Entretanto, é importante lembrarmos que, dentro do quadro de implantação das 

chamadas novas democracias, tem ocorrido no Brasil e em outros países da América 

Latina, processos de renovação política e reelaboração legislativa.142 

                                                 
141 No Brasil, os direitos civis e individuais têm associações muito diferentes dos direitos coletivos. Os 
primeiros, são normalmente associados com privilégios. Já, os coletivos, exprimem a extensão a grupos que 
foram deles privados e que são excluídos dos direitos de cidadania, sendo desconsiderados pela maioria da 
população (Damacena & Arnaud, 2001). 
142 Prova disso, é o novo Código Civil, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo 
Presidente da República através da Lei n. 10.406 de 10/01/02, que passou a vigorar no Brasil a partir de 
11/01/03, representando inegável avanço ao adequar a legislação civil à Constituição, em especial no que se 
refere ao princípio de igualdade entre homens e mulheres (Pimentel et al., 2001). 
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Neste sentido, Verucci (1994) reforça a importância das intervenções pelos 

movimentos de mulheres, na configuração política e social em prol da construção destas 

democracias. De acordo com a autora, as mulheres têm sido formadoras de opinião, com 

suas idéias, estudos, projetos, teses e programas em todas as áreas do conhecimento, 

embora, ainda existam muitas resistências, advindas por vezes das próprias mulheres, as 

quais continuam dominadas por atavismos culturais relativos ao sexo.  

Pádua (2001) comenta que, uma dinâmica de violência é instaurada, quando as 

pessoas e os grupos, ao se relacionarem, não se reconhecem como pessoas iguais em 

dignidade e direitos, mas como subordinados ou superiores. Conforme a autora, também 

alimentam esse processo, a ilegalidade e o arbítrio nas relações de poder; as diferenças e 

hierarquizações nas relações interpessoais, privilegiando assim, alguns como estando 

acima da lei e retirando os direitos de outros. 

Deste modo, Verucci (1994) enfatiza que, na prática, não somente a violência 

vitimiza a mulher, mas, correlaciona-se a todas as demais questões que envolvem a 

entidade familiar e a discriminação em geral. Portanto, a autora afirma que as normas 

continuarão sendo inúteis se  

“...os costumes prevalecerem sobre às Leis, se a reação à mudança 
fomentar o medo de assumir os novos direitos, se o poder político 
permanecer concentrado nas mãos dos homens, se a família continuar 
falocêntrica, se a educação em casa e na escola conservar os 
estereótipos sexistas, se os meios de comunicação não se abrirem à 
palavra e ao olhar feminino e continuarem a mercantilizar o corpo 
feminino e a comercializar produtos que ridicularizam a mulher.” 
Verucci (1994, p. 161-2). 
 

Tal argumentação, diz respeito à sociedade em geral, no que tange aos valores da 

democracia e ao bem comum, às mulheres que constituem atualmente, mais da metade da 

população brasileira e cerca de metade do eleitorado.  

Na base do pensamento político de Verucci (1994), está a premissa de que não há 

democracia em praça pública, se não houver primeiro em casa, o que reafirma o 

entendimento de que o processo democrático passa primordialmente pelas relações 

familiares e de gênero.   

A socióloga brasileira Pitanguy (2001), ao dissertar sobre um novo patamar de 

direitos humanos para as mulheres, em pleno século XXI, reafirma que o usufruto destes 

direitos, infelizmente, continua marcado pelas desigualdades sociais, de raça e etnia que 

caracterizam nossa sociedade. Portanto, as mulheres continuam a enfrentar o desafio da 
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realização da justiça social, no sentido de encurtar a distância entre as conquistas legais e a 

realidade em relação aos direitos usufruídos pelos homens.  

Esta autora, atribui também ao feminismo, as significativas mudanças na posição 

da mulher quanto a percepção de seu papel na sociedade, lembrando que a história não se 

escreve de forma linear, assim como, as conquistas não são necessariamente, cumulativas. 

Portanto, a ação política do feminismo se orienta não só no sentido de consolidar o que já 

foi alcançado, mas também, de avançar e responder aos novos desafios (Verucci, 1994; 

Fonseca, 1996; Teles & Melo, 2002).   

Assim, atualmente, o CNDM.  

“...tem desenvolvido, em parceria com o governo, ações concretas, como 
a criação e a instalação de conselhos estaduais e municipais dos direitos 
da mulher, como a ampliação do número de delegacias especializadas 
no atendimento às mulheres...; como o apoio à manutenção e criação de 
Casas Abrigo, instituições que acolhem mulheres e seus filhos, quando 
eles são vítimas da violência doméstica; como o auxílio a programas de 
prevenção e de tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e da 
Aids; e como a informatização das ações do CNDM, das leis, dos 
direitos e dos dados relativos às mulheres.” (Jurema, 2001, p. A3).  
 

Reflexos de toda esta articulação, segundo Cardoso (2001), tem-se apresentado na 

mídia que noticia com freqüência, a conquista de espaço pela mulher de forma consistente 

dentro de um mundo considerado masculino. Nas periferias, zonas rurais e grandes centros 

urbanos no Brasil, o desafio é o mesmo: a igualdade de oportunidades não apenas no 

mercado de trabalho, mas, dentro de uma perspectiva democrática e com uma visão 

estratégica de combate à exclusão social (Popovic, 1994).  

Em contrapartida, Jurema (2002) apresenta uma visão abrangente da exclusão da 

mulher enquanto preterida no mundo público, à medida que são tomadas decisões, critérios 

são construídos, regras estabelecidas e conceitos são formulados em todas as esferas 

culturais, religiosas, biológicas, jurídicas e outras, voltados aos interesses masculinos e 

portanto, concebidos principalmente sob a óptica própria de seus autores. A autora, resgata 

então, as conseqüências que muitas mulheres têm sofrido pela primeira guerra declarada do 

século XXI no cenário mundial, caracterizando uma realidade feita de terrorismos, mortes 

e ações de guerra, onde estas são a minoria nas mesas de negociação internacional, não 

controlando exércitos, nem a mídia ou os arsenais guerreiros e econômicos. Segundo  

Sawaia (1999) e Teles & Melo (2002), não fazendo parte dos atos conjuntos de declaração 

formal de violência contra os seres humanos e contra a própria vida. 
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Em concordância com a realidade apresentada, Martins (1986) e Teles & Melo 

(2002) reconhecem que a marcha progressiva e revolucionária em favor dos direitos da 

mulher, ainda enfrenta incertezas e desacordos que não permitem seja falado em 

emancipação plena da mulher, posto ainda, perseverarem no plano sócio-econômico, 

incontestáveis desigualdades em relação ao homem. No tocante ao Brasil, além da 

prepotência do machismo tradicional, um certo sentimento de inferioridade feminina, 

contribui com o panorama atual. Enquanto contrastes afetivos são entraves ao alcance da 

liberdade interior da mulher, esses contrastes são capazes de faze-la sentir-se inapta para 

assumir e desempenhar compromissos sociais.  

Tal problemática é corroborada por Cardoso (2001), ao mencionar que uma nova 

realidade social – igualitária e progressista – ainda está distante de milhões de mulheres. A 

antropóloga afirma que o maior desafio neste século XXI, será provavelmente o 

entendimento de que não haverá desenvolvimento social e econômico com justiça, se não 

houver igualdade de oportunidades para homens e mulheres, direitos e deveres para todos, 

sem discriminações. Defende ainda, que nenhuma visão de progresso pode prescindir dessa 

condição de liberdade.  

Verucci (1994) comunga as perspectivas de Cardoso, ao argumentar que os 

obstáculos deverão ser vencidos não apenas em benefício das mulheres, mas, da 

humanidade143 como um todo, pois,   

“...não se trata de proteção à mulher, assim como não se trata de 
igualar a mulher ao homem. Ao contrário, esse processo de transição 
precisa visar à interação entre os valores próprios da mulher no modelo 
de sociedade que desejamos.” (Verucci, 1994, p. 164-5). 
 

Neste sentido, Zaluar (1997) e Damacena & Arnaud (2001) compreendem que a 

questão da cidadania é decisiva e que uma sociedade baseada na exclusão permanente de 

uma parte dos seus cidadãos tem alicerces democráticos frágeis, ou até mesmo 

inexistentes. De acordo com as autoras, os conceitos de cidadania e exclusão ligam-se a 

condição econômico-social do Estado e à sua política reguladora, bem como a uma série 

de diferentes mediações presentes na sociedade, de sistemas de solidariedade ou de 

indiferenças e hostilidades. 

                                                 
143 “O sentido do mal cometido contra a humanidade é recente. A humanidade teria adquirido hoje valores 
absolutos...Esse mal que atinge os humanos, tal como no genocídio ou nos atentados aos direitos humanos, é 
uma concepção moderna e tem apenas duzentos anos dentro da tradição ocidental iluminista” (Ricoeur apud 
Zaluar, 1997, p. 16). 
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Reportando-se ao cotidiano das prisões brasileiras em geral, em detrimento ao 

desrespeito aos direitos humanos, Moscogliato (1997) nomina-as como vergonhosas, 

baseando-se nas estatísticas disponíveis que apontam o desrespeito às pessoas que 

cumprem penas em regime fechado, sejam homens ou mulheres. Sobre esta realidade, 

vários autores, referem-se à mídia escrita e televisiva, enquanto divulgadora de freqüentes 

manifestações de revolta de presos(as) em diferentes pontos do Brasil.  

Entre outros sérios fatores, estão a superlotação e a conseqüente falta das mínimas 

condições de vida no interior de celas em Distritos Policiais (DPs), Penitenciárias e 

Cadeias Públicas144 ou similares, tanto masculinas como femininas, este fato contraria uma 

série de cláusulas pertinentes aos Direitos Humanos Universais e específicos do preso, 

sustentados no Brasil pela LEP (Antar, 1998; Castanheira et al., 1999; Presas..., 1998;  

Mateos, 1999a, 1999b; Gomes Neto, 2000). 

Assim, Gomes Neto (2000, p. 12) comenta que após o encarceramento e a 

condenação, o indivíduo é esquecido e  

“...torna-se na acepção própria do termo, um marginal, mais um 
criminoso que será sustentado pelo Estado, e a sociedade por ele não 
mais se interessa. Salvo quando as rebeliões e evasões, ocupam as 
manchetes da mídia nacional e às vezes, internacional, aí voltamos a nos 
lembrar da existência do ser humano que se encontra encarcerado, mas 
pouco resta a fazer, seja porque se evadiu ou porque morreu em 
combate.”.  
 

Em relação às diversas formas de violência sofrida pela massa carcerária no Brasil, 

perpetradas por vezes, por agentes do Estado, inclusive contra mulheres, Costa (2000) 

argumenta que, nas prisões, ao longo de nossa história, sempre aconteceram arbítrios e 

homicídios. Mas, o que surpreende é que...em plena vigência da democracia, estas coisas 

continuem ocorrendo com um grau de crueldade cada vez maior.  

Relatório de direitos humanos do Departamento de Estado, descreveu em 1997, 

condições de prisão extremamente cruéis no Brasil, incluindo celas infestadas de ratos e 

mosquitos, falta de sanitários e cozinhas que serviam comida crua ou estragada, sendo que 

a escabiose e a tuberculose continuavam a ser endêmicas principalmente nas prisões 

paulistanas. Essas condições desumanas sem dúvida, são uma afronta aos direitos 

humanos.  

                                                 
144 Os DPs e Cadeias Públicas, são espaços projetados para abrigar em caráter provisório (períodos de no 
máximo 30 dias) apenas detentos(as) não condenados(as ). Como não há vagas nas Penitenciárias brasileiras, 
muitos(as) ficam confinados(as) em Cadeias precárias (Mateos, 1999b). 
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Moscogliato (1997) menciona, que um crescimento nos índices de criminalidade 

entre menores tem oprimido as facilidades nas detenções juvenis145, onde as condições não 

são melhores do que as encontradas nas prisões regulares.  

Giordani et al. (2002) revelam que, não são somente as mulheres que vivem em 

liberdade no seu meio social, mas também, as que habitam no cárcere prisional, têm sido 

alvos de freqüentes agressões físicas e psicológica ou emocional, essas últimas, tipificadas 

no Código Penal Brasileiro (CPB). Desta forma, são raras as situações de exceção no 

sistema prisional brasileiro que podem servir de modelo ou exemplo positivo e prático de 

respeito aos direitos humanos concernentes à pessoa detenta (Mateos, 1999a).  

Para Pádua (2001), o contexto de transgressões dos direitos humanos de pessoas 

infratoras vivendo em confinamento nas prisões brasileiras, chama-nos a atenção para a 

responsabilidade do Estado como alimentador da violência, enquanto sistema repressivo. 

Sua política de violência, mostra-se dirigida aos mais pobres e a serviço dos ricos. No 

entendimento da autora, trata-se de um autoritarismo violento que se revela desde o 

momento da apreensão do(a) infrator(a) até o desrespeito total aos direitos estabelecidos na 

Legislação Penal e aos Direitos Humanos Universais. Assim, o Estado define a 

normalidade e o desvio do indivíduo, estabelecendo a passagem entre cometer um crime e 

ser um(a) criminoso(a).  

Por sua vez, Faerman (1998) e Giordani & Bueno (2000b, 2002c) afirmam que a 

questão da violação dos direitos humanos das pessoas vivendo em regime fechado de 

prisão, praticamente em toda sua expressão, acaba dando ao criminoso uma opção 

inteiramente, individual para a sua suposta recuperação. Porém, para que haja maiores 

possibilidades disto ocorrer, os autores entendem haver necessidade do oferecimento de 

condições mínimas de vida no cárcere, as quais infelizmente, não condizem com o habitual 

no Brasil.  

Então, as existentes condições inadequadas, reafirmam a realidade de um sistema 

penal brasileiro, cujo caráter é fortemente punitivo, haja vista, que a pena é entendida 

como vingança ou apenas como privação da liberdade de ir e vir da pessoa infratora. Isto 

dificulta e em muito, a prática consolidada dos direitos humanos de pessoas detentas, 

inclusive, no tocante ao resgate da sua cidadania, reabilitação e conseqüente reinserção no 

bojo da sociedade.  

                                                 
145 Instituições para menores infratores (FEBEM). 
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Diante desta grave problemática, Pádua (2001) acredita que uma possível superação 

ou melhor controle da violência, somente será possível pelo efetivo exercício da 

democracia, capaz de garantir os direitos civis146 dos cidadãos dentro e fora das prisões. A 

autora cita que  

“...a impunidade impede a implantação de um sistema democrático...” e 
que “...um dos princípios básicos da democracia é a igualdade diante da 
lei, e não a utilização da lei para proteger interesses particulares e 
corporativamente organizados, para subjugar e oprimir.” (Pádua, 2001, 
p. 40). 
 

Leonelli (1998) propõe então, como provável começo promissor para a prática 

efetiva dos direitos humanos individuais e coletivos, o incentivo à educação do indivíduo, 

da sociedade e das instituições públicas, reafirmando o pensamento de Aguierre: “...educar 

é modificar atitudes e condutas. É afetar os corações, os estilos de vida, as convicções(...) 

Educar para os direitos humanos supõe transcender a mera transmissão verbal e passar a 

fazer.”. Assim, a autora, destaca a importância de que nos planos individual, coletivo, 

político e institucional, é imprescindível considerar o outro, sua integralidade humana, 

sujeito de direitos que devem ser respeitados.  

De acordo com a visão de Verucci (1994), a população mundial passa por uma era 

de transição, a qual, parece caminhar rumo a uma interação plena das características 

femininas e masculinas em prol da construção de uma nova relação entre sexos nas 

sociedades, enquanto um sistema político democrático capaz de fazer valer a igualdade de 

oportunidades e uma nova escala de valores pautados nos direitos humanos de todos os 

cidadãos.  

Quanto à mulher brasileira, Pastore (1999) deixa claro que ela ainda passa por 

enormes transformações após várias décadas de confrontação com o homem, implicando 

na atualidade, em sua entrada numa fase crescente de igualdade de direitos.  

Essa gradativa igualdade de direitos passou a contar com a eliminação de normas 

discriminatórias de gênero147 e inconstitucionais, anteriormente vigentes no antigo Código 

Civil Brasileiro (CCB), datado do início do século XX, época em que o individualismo e o 

patriarcalismo predominavam; a família patriarcal tinha como chefe o homem e como 

                                                 
146 Antes dos novo CCB de 2003, vigoravam os dispositivos do Código anterior, de 1917, que reproduziam 
esteriótipos, preconceitos e discriminações em relação as mulheres e assim, feriam o princípio da isonomia, 
estando revogados por força do Texto Constitucional (Pimentel et al., 2001). 
147 Referentes “...à chefia masculina da sociedade conjugal; à preponderância paterna no pátrio poder e à do 
marido na administração dos bens do casal, inclusive dos particulares da mulher; à anulação do casamento 
pelo homem, caso ele desconheça o fato de já ter sido a mulher deflorada; e à deserdação de filha desonesta 
que vivia na casa paterna.” (Pimentel et al., 2001, p.1). 
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subalternos a mulher e os filhos; era constituída através do casamento indissolúvel e visava 

a produção, sendo marcada primordialmente pelo aspecto patrimonial.  

Então, contribuindo com este processo de mudanças em prol da legitimidade e 

igualdade dos direitos da mulher perante aos concedidos ao homem, Pimentel et al. (2001) 

citam que o atual CCB, introduz expressamente  

“...conceitos como o de direção compartilhada, em vez de chefia 
masculina na sociedade conjugal; como o de poder compartilhado, no 
lugar de prevalência paterna no pátrio poder; substitui o termo ‘homem’, 
quando usado genericamente para se referir ao ser humano, pela palavra 
‘pessoa’; permite ao marido adotar o sobrenome da mulher; e estabelece 
que a guarda dos filhos passa a ser do cônjuge com melhores condições 
de exercê-la...” (Pimentel et al., 2001, p. 1-2).  
 

Há no entanto, algumas ressalvas encontradas em expressões ainda mantidas, como 

por exemplo: conduta desonrosa, a qual é apontada no CCB como possível de ensejar ação 

de separação por parte de qualquer um dos cônjuges. Mas, para as autoras, embora sob a 

aparência de uma neutralidade ideológica quanto ao gênero e mesmo apresentando-se 

como passível de ser atribuída a ambos os sexos, vale a pena lembrar que tradicionalmente, 

expressões alusivas à honra e à honestidade, na legislação civil brasileira, estão carregadas 

de conotações pejorativas e discriminatórias quanto à sexualidade das mulheres.   

Em relação aos direitos humanos inerentes a todos os cidadãos indistintamente, 

cabe ressaltar que na prática, o cotidiano de mulheres detentas é repleto de uma série de  

discriminações, devido a uma somátória de fatores tidos como negativos pela sociedade, 

como por exemplo: ser negra, mulher, pobre e criminosa, tendo deste modo, desreipeitados 

até mesmo os mais básicos direitos, enquanto prisioneira sob a tutela do Estado.  
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§ A violência contra a mulher 
 

 
 

 

abemos que a mulher, historicamente, vem sofrendo a violência, de 

várias formas.   

Silva (1992) amplifica o significado da expressão violência contra a mulher, ao 

esclarecer que esta, ultrapassa as agressões físicas ou sexuais, compreendendo outras 

atitudes e comportamentos de caráter mais permanente, que, independente do ato agressivo 

em si, estão impregnados de conteúdo violento, de caráter simbólico, implicando desde a 

educação diferenciada a toda uma cultura sutil de depreciação da mulher.  

Convergindo com esta visão, diversos autores afirmam que muitas mulheres no 

mundo inteiro, sofrem violência em todos os sentidos, na grande maioria das culturas148 e 

classes sociais, em todos os níveis de educação e capacidade econômica, raças/etnias e 

faixas etárias, sendo discriminadas, exploradas, violentadas e oprimidas. Esta abrangência, 

presume que o gênero e a raça/etnia são tão básicos das relações sociais quanto à classe. 

(Minayo, 1990; Saffioti, 1994b; Barsted, 1994; Mertus et al. 1997; Saffioti, 1997a; Diniz et 

al., 1999; Cabral, 1999; Corrêa, 2000; Vilela & Gera, 2000; Camargo, 2000; Andrade, 

2001; Teles & Melo, 2002; Ramos, 2002).  

Segundo os autores do boletim (Como..., 1999), o termo violência contra as 

mulheres, engloba diversos tipos de comportamentos nocivos que vitimizam mulheres e 

meninas, simplesmente por serem do sexo feminino. De acordo com o artigo 1 da 

Declaração para Eliminação da Violência Contra as Mulheres149, esta forma de violência 

inclui: “...qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em dano 

físico, sexual ou psicológico ou sofrimento para a mulher, inclusive ameaças de tais atos, 

coerção ou privação arbitrária da liberdade, quer isto ocorra em público ou na vida 

privada.”. Independente de onde e como ocorram, há um consenso crescente a nível 

mundial, de que os abusos perpetrados contra mulheres e meninas, enquadram-se dentro da 

referência de gênero, pois surgem em grande parte da subordinação da mulher e da criança 

na sociedade.  
                                                 
148 Cabe ressaltar a existência de sociedades de pequeno porte, tais como os Wape de Papua Nova Guiné, 
onde a violência doméstica vitimizadora da mulher, é praticamente inexistente. “Esta constatação constitui 
um testamento de que as relações sociais podem ser organizadas de forma a minimizar o abuso pelo 
parceiro.” (Como..., 1999, p. 7). 
149 Assembléia Geral da ONU, em 1993, introduziu a primeira definição oficial deste tipo de violência.  
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Ainda no tocante a definição da expressão violência contra a mulher, o artigo 2 

desta mesma Declaração, indica a inclusão, porém, não limitação dessa forma de violência, 

as agressões físicas, sexuais e psicológicas na família e na comunidade, sendo que estes 

atos compreendem o  

“...espancamento conjugal, o abuso sexual de meninas, a violência 
relacionada a questões de dotes, o estupro, inclusive o estupro conjugal, 
e outras práticas tradicionais prejudiciais à mulher, tais como a 
mutilação genital feminina (MGF). Também incluem a violência não 
conjugal, o assédio e intimidação sexual no trabalho e na escola, o 
tráfico de mulheres, a prostituição forçada e a violência perpetrada ou 
tolerada por certos governos, como é o caso do estupro em situações de 
guerra.” (Como..., 1999, p. 3). 

 
Há muito que a violência contra a mulher é objeto de denúncia no Brasil. Mas, 

somente a partir das décadas de 70 e 80, os esforços foram maiores para seu combate e 

prevenção, integrando a cena política e social de grupos feministas e governantes de nosso 

país. Porém, segundo o (Como..., 1999), na década de 90, a violência contra as mulheres 

transformou-se em foco de atenção e preocupação internacional.  

Esta luta, levou a conscientização de que a violência praticada contra a mulher é 

absurda e deve ser erradicada, assim como, a impunidade dos ofensores nos denominados 

crimes da paixão150  (Saffioti, 1997a; Diniz et al., 1999; Cabral, 1999; Corrêa, 2000; Vilela 

& Gera, 2000; Camargo, 2000; Andrade, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Segundo citação de Cabral (1999), esse trabalho de conscientização junto aos meios 

de comunicação e à sociedade em geral, carreou consigo a abordagem de que os 

espancamentos de mulheres devem ser percebidos como um problema social e de saúde 

pública, não apenas por suas proporções numéricas, mas também pela gravidade de suas 

conseqüências psicofísicas. 

A violência então, passou a ser tema de investigação, devido principalmente ao 

aumento de traumas e mortes de mulheres por causas violentas na América Latina, o que 

despertou o interesse de estudiosos(as) em torno desta temática, de várias áreas do 

conhecimento humano como a sociologia, a antropologia, a filosofia e as ciências da 

saúde151 (Minayo, 1994; Teles & Melo, 2002).  

                                                 
150 Também chamado de femicídio, assassinato de mulheres por razões associadas às relações de gênero. 
Nestes casos, os assassinatos de mulheres, ocorrem em sua grande maioria, quando seus agentes são homens 
e pessoas com as quais mantiveram um relacionamento afetivo, quando esses consideram não haver mais 
como controlar a mulher em seu todo, tanto o corpo como seus desejos, pensamentos e sentimentos (Teles & 
Melo, 2002). 
151 “Na área da Saúde, apenas a partir dos anos 90 é que esta temática foi mais discutida...a Organização Pan-
Americana de Saúde (OPAS), passou a considerar a violência como problema de saúde pública e as Nações 
Unidas reconheceram-na como uma violação dos direitos humanos.” (Corrêa, 2000, p. 10-1). 
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Pesquisa de Minayo (1990), aponta o aumento da produção científica sobre 

violência entre os anos 60 e 80, sugerindo que o assunto continua despertando interesse 

nos que buscam entender os fatores desencadeadores deste fenômeno.  

Por sua vez, Kuchemann & Viezzer (1998); Teles & Melo (2002) e Brasil (2002e) 

citam que a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra 

a Mulher152, define essa forma de violência como qualquer ato ou conduta baseada no 

gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto 

na esfera pública como na esfera privada.  

Deste modo, a adoção desta Convenção, baseou-se fundamentalmente no fato de 

que esta violência, é declarada como uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação 

de relações de poder historicamente, desiguais entre sexos; como algo que transcende 

todos os setores da sociedade, independentemente de sua classe, raça ou grupo etário, 

níveis salariais, diferenças culturais, nível educacional, idade ou religião, afetando 

negativamente, suas próprias bases (Como..., 1999; Teles & Melo, 2002).  

Izumino (1998) relata que dentro de um processo mais amplo de opressão em todas 

as esferas da vida social, a violência física que vitimiza mulheres, tem raízes muito 

anteriores a este período, e que seu transbordamento para o espaço público, ocorreu em 

momentos em que os excessos cometidos pelos ofensores forçaram a sociedade brasileira a 

denunciá- los e a pedir sua punição.  

Conseqüentemente, a partir do inicio da década de 80, conseguiu-se junto ao Estado 

brasileiro, a criação de órgãos específicos no combate a violência contra a mulher, como as 

Comissões de Defesa dos Direitos da Mulher e, especificamente em 1983, o Conselho 

Estadual da Condição Feminina153 (CECF) através do qual, foram priorizados quatro 

assuntos: trabalho, educação, saúde e violência. Relativo a esse último, mulheres vítimas 

de violência passaram a receber assistência jurídica voltada a separações, solicitação de 

pensão alimentícia, guarda de filhos menores e outras questões inerentes a vitimização pela 

violência intrafamiliar. 

                                                 
152 Conhecida como Convenção de Belém do Pará, 1994, aprovada nesta cidade na assembléia geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA). Nesta Convenção, os Estados-partes que marcaram presença, 
mostraram-se convencidos de ser indispensável a eliminação da violência contra a mulher, para seu 
desenvolvimento individual e social e sua plena e igualitária participação em todas as esferas da vida.  
153 Órgão do Poder Executivo Estadual, vinculado à Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania. 
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Na busca de medidas que coibissem a violência contra a mulher, dois anos mais 

tarde, em 1985, foi criada a primeira Delegacia de Defesa da Mulher (DDM)154 na cidade 

de São Paulo, que como o CECF, se disseminou pelo Brasil, nos níveis municipal, estadual 

e união (Silva, 1992; Saffioti, 1994b; Machado, 2000; Teles & Melo, 2002). 

Barsted (1994) e Izumino (1998) comentam que posteriormente, foram criados 

órgãos de apoio jurídico e de proteção, como as Casas Abrigo e, já nos anos 90, ações de 

grupos feministas em nosso país, influenciaram as decisões jurídicas envolvendo casos de 

abusos físicos, entre os quais, os crimes passionais que gradativamente, foram perdendo o 

estatuto de crime de legítima defesa da honra. Infelizmente, o Brasil ainda permanece uma 

sociedade patriarcal, onde crimes cometidos contra mulheres são comuns e ocorrerem na 

maioria das vezes, num contexto de relações íntimas, privadas e interpessoais, não sendo 

socialmente, elaboradas e reconhecidas como um crime.  

A este respeito, Cabral (1999) defende que  

“O fenômeno da violência conjugal ocorre em todos os níveis sócio -
econômicos, sobretudo naqueles de baixa renda, pelo fato de que as 
dificuldades financeiras, a miséria e as desestruturações familiares, 
favorecem o clima de instabilidade no humor, exacerbando os 
comportamentos agressivos nos indivíduos.” (Cabral, 1999, p. 184).  
 

No entanto, para Teles & Melo (2002), não há dúvida de que quando se vivem em 

condições materiais precárias, tudo se torna mais difícil, mas a idéia de que são os pobres 

ou os alcoolizados que espancam suas mulheres é relativamente falsa, haja vista, que esta 

forma de violência, está presente em qualquer classe social do Brasil e do mundo (Como..., 

1999).   

Já de acordo com Azevedo (1985) e Teles & Melo (2002), este fato pode ser 

explicado pelo poder que a sociedade e o Estado conferem ao homem, assim como, pela 

impunidade que ele experimenta quando ultrapassa os limites do tolerável, tendendo a 

reagir com violência diante situações que lhe contrariam ou ameaçam seu poder de mando 

e controle sobre a mulher.  

Então, é “...exatamente esta legitimação social da violência dos homens contra as 

mulheres, que responde pelo caráter tão marcadamente de gênero deste fenômeno.” 

(Saffioti, 1994b, p. 153) .  

                                                 
154 Experiência internacionalmente inédita, iniciada na cidade de São Paulo, em 1985, pelo governo Franco 
Montoro e que possibilitou maior visibilidade da violência doméstica no Brasil, praticada em geral por 
parentes ou pessoas conhecidas dentro da residência (Saffioti, 1994b; Izumino, 1998; Cabral, 1999). 
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Assim, para Teles & Melo (2002) a violência de gênero deve ser entendida como 

uma relação de poder de dominação do homem e submissão da mulher. Segundo as 

autoras, a imposição de papéis às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da 

história, induzem relações violentas entre sexos e indica que a prática dessa forma de 

violência é fruto do processo de socialização das pessoas e não de sua natureza. Por ser 

transmitida de geração para geração, basicamente é o primeiro tipo de violência em que o 

ser humano tem contato de modo direto. A partir desta, outras práticas de violência são 

aprendidas e reproduzidas.  

Santos et al. (1998), afirmam que a violência é um modo de controle social, aberto 

e contínuo, que na atualidade, se expressa no excessivo poder capaz de impedir o 

reconhecimento do outro enquanto pessoa, classe, gênero ou raça, perante o uso da força 

ou coerção, provocando algum tipo de dano e contrariando assim, todas as possibilidades 

oferecidas pela sociedade democrática contemporânea.  

Por sua vez, Izumino (1998, p. 88) entende que, 

“Falar de violência contra a mulher significa falar em violências que se 
desenrolam no plano das relações sociais, isto é, aquele tipo de conflito 
que permeia as relações interpessoais, cotidianas, independente de 
qualquer relação de seus agentes com o Estado e suas instituições. Por 
outro lado, implica também em considerar essas relações como relações 
de poder que contêm não apenas um fator hierarquizante, mas uma 
possibilidade de sujeição...”. 
 

Esta posição, é reafirmada  por Gregori (1993) ao analisar o conceito de violência 

elaborado por Chauí, revelando que a violência contra a mulher, é fruto de uma condição 

geral de subordinação.  

Saffioti (1994b) corrobora que essa dominação dos homens sobre as mulheres, se 

respalda em uma ideologia social que lhe confere legitimidade.  

Portanto, a violência contra a mulher, que de modo geral, é praticada pelo homem, 

não proposita eliminá- la fisicamente, mas dominá- la, possuí- la, tê- la como sua 

propriedade, mantendo-a sob seu controle. Essa situação confirma-se freqüentemente, em 

casos de abuso pelo parceiro íntimo, enquanto parte de um padrão que inclui mais o 

comportamento violento e o controle forçado da mulher pelo parceiro, do que um ato 

isolado de agressão física (Como..., 1999; Teles & Melo, 2002).  

Há situações no entanto, onde a mulher é a principal protagonista da violência 

contra sua própria categoria de sexo, quando em países como o México, alimentam com 

quantidade inferior de alimentos às meninas, em detrimento de uma alimentação mais 

reforçada em qualidade e quantidade oferecida aos meninos e demais membros da família 
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(Saffioti, 1997b; Fontana, 1999). Esta situação, aparece nos estudos da ONU, indicando 

que a preferência de muitas sociedades por filhos do sexo masculino, afeta mulheres de 

vários países, particularmente, na Ásia. 

Estudos feitos no mundo inteiro, permitiram também identificar que em muitos 

países em desenvolvimento, “...as próprias mulheres concordam com a noção de que os 

homens têm o direito de disciplinar suas esposas usando a força.”. É o caso de algumas 

áreas rurais do Egito, onde pelo menos 80% das mulheres disseram que os maridos têm o 

direito de espancar as esposas sob certas circunstâncias, como por exemplo, recusar- lhe 

sexo quando este o deseja. Nessa e em outras sociedades espalhadas pelo mundo, é comum 

que as justificativas para a violência derivem de certas normas de gênero, ou seja, normas 

sociais definidoras dos papéis e responsabilidades mais apropriados para cada sexo 

biológico (Como..., 1999, p. 6). 

Silva (1992), por sua vez, cita que a violência contra a mulher é um fenômeno 

naturalizado e que tem sido justificado pela agressividade inerente à condição masculina e 

ou pelo desejo viril incondicionado, ora pela natureza perigosa e atraente da mulher, ora 

por seu comportamento provocador e desencadeador de atitudes hostis.  

Teles & Melo (2002) citam esta problemática ao afirmarem que o drama da 

violência contra a mulher faz parte do cotidiano das cidades, do país e do mundo. É pouco 

comovente, porque é por demais banalizado, tratado como algo que faz parte da vida; tão 

natural que não se pode imaginar a vida sem sua existência. Não se trata porém, apenas de 

um conjunto de idéias, mas, também e fundamentalmente, de estruturas de poder que 

fazem da violência, modalidade material de controle social e da repressão exercida através 

de formas ideacionais de socialização.  

Partindo do princípio de que a mulher brasileira, em geral, é o pólo dominado nas 

relações entre sexos, Silva (1992) explica, que quando ela se nega a aceitar como natural 

este papel imposto pela sociedade, os homens recorrem à violência simbólica155 e 

principalmente à física, no espaço privado, quando a primeira não foi suficiente para 

garantir e fazer valer seu domínio. No entendimento da autora, a possibilidade do uso da 

força física já constitui, em si mesma, uma ofensa simbólica. Portanto, quando há 

implementação de práticas de resistência pelos atores sociais, constitui-se um contrapoder 

que leva o dominante a se rearticular e ratificar sua força, chegando a fazer uso da 

violência explícita.  

                                                 
155 Moral e/ou psicológica (Silva, 1992). 
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Contextualizando as várias formas de violência contra a mulher, Verardo (1990) 

por sua vez, as categoriza conforme suas principais características, a serem: violência 

física, aquela que compreende atitudes agressivas do tipo empurrões, tapas, mordidas, 

queimaduras, cortes, murros; cárcere; perturbação ou ameaça com arma de fogo ou arma 

branca; impedimento ao mercado de trabalho ou garantia do sustento material.  

Portanto, diz respeito a ação ou omissão que coloca em risco ou causa dano à 

integridade física, sendo que  no Brasil, a lesão corporal156, é o crime que provoca maior 

número de denúncias de mulheres vitimizadas (Teles & Melo, 2002). Uma das inúmeras 

estatísticas que comprovam este fato, é citada por Shimazaki et al. (2002) e refere-se a 

pesquisa realizada junto à Delegacia da Mulher de Curitiba-PR, entre outubro de 1999 a 

maio de 2000, quando 50% das ocorrências foram relativas à agressão física com lesão 

corporal. 157 Ainda, em 78,6% desses casos, as vítimas afirmaram que as agressões sofridas 

ocorrem quando estavam dentro de casa, sendo os ofensores, pessoas com quem 

mantinham vínculos sociais e afetivos. 

No entanto, Teles & Melo (2002) contestam a interpretação da lei brasileira, que 

entende como lesão corporal leve, enquadrando nos crimes de menor potencial ofensivo, 

um espancamento com sérias conseqüências, capaz de afastar a mulher de suas ocupações 

habituais por vinte dias, por exemplo.  

A violência emocional refere-se, no entanto, ao uso de palavras de baixo calão; 

alegações do parceiro como: a mulher não faz nada direito e de que não é boa mãe; que 

nunca a desejou e que não merece coisas boas; recusa de carinho; ameaças158 de 

espancamento e a seus filhos; impedimento a ida ao trabalho pelo parceiro; de ter amizades 

ou sair; relato do parceiro sobre suas aventuras amorosas e acusações de que ela se 

relaciona com amantes (Verardo, 2000; Vera, 2000).  

                                                 
156 Legalmente definida pelo CPB em seu artigo 129, como: “ofender a integridade corporal ou a saúde de 
outrem.”. Conforme a gravidade, pode ser considerada lesão corporal leve ou grave. É considerada pelo CPB,  
lesão corporal grave, a que resulta em “incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, quando 
ocorre perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto, 
incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido 
ou função, deformidade permanente, aborto.” (Teles & Melo, 2002, p. 46). 
157 Seguiram, em ordem de importância, a agressão verbal (20,5%) e as situações em que a mulher sofre 
várias agressões ao mesmo tempo (16%). A agressão sexual apareceu em 3,3% das denúncias, provavelmente 
não representando a realidade, tendo em vista que, dificilmente é denunciada quando ocorre no domicílio, 
tendo como ofensores marido, companheiro, namorado ou padrasto (Shimazaki et al., 2002). 
158 A lei penal diz ser crime “ameaçar alguém, por palavra, por escrito ou gesto, ou qualquer outro meio 
simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.”. No Brasil, o crime de ameaça “...ocupa lugar de destaque nas 
denúncias que as mulheres fazem com relação à violência masculina, situando-se logo abaixo do crime de 
lesão corporal. É a forma mais comum de intimidação e de mantutenção do controle sobre as mulheres...” 
(Teles & Melo, 2002, p. 48).  
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Segundo Teles & Melo (2002), o crime de ameaça sofrido pela mulher, pode ser 

considerado também uma forma de violência psicológica que produz, muitas vezes, “...um 

efeito mais perverso, pois pode destruir a vontade, o desejo e a autonomia... A vítima fica 

desamparada porque ninguém leva a denúncia a sério o suficiente para que as medidas 

factíveis sejam tomadas.”.  

No entanto, inúmeros estudos internacionais comentados pelo (Como..., 1999), 

apontam que a mensuração dos atos de violência contra a mulher, não descreve 

inteiramente, a freqüente atmosfera de terror que permeia os relacionamentos abusivos, 

sendo que muitas mulheres vitimizadas de diferentes nacionalidades, afirmam ser mais 

difícil suportar o abuso e humilhação psicológicos que as agressões físicas em si. 

De acordo com Diniz et al. (1999), há ainda, os atos destrutivos que consistem na 

quebra de móveis e outros objetos da casa, caracterizados também, pela desordem material 

do ambiente; por jogar na rua os pertences pessoais da mulher, destruí- los ou escondê-los; 

ameaçar de morte ou matar seus animais de estimação para castigá-la ou assustá- la.  

Saffioti (1995) revela que nestes casos, ainda que o corpo da mulher não seja 

castigado, ela o é em última análise, visto que estes comportamentos aniquilam sua 

identidade, afetando negativamente, a sua saúde mental e orgânica, deixando seqüelas, 

muitas das quais incuráveis. Todas essas situações, acabam por sugerir uma diversidade de 

manifestações da violência contra as mulheres em nossa sociedade e em todo o mundo, 

sendo assim, bem mais complexa do que se imagina (Teles & Melo, 2002).  

Já, a violência sexual, é descrita como situação na qual a mulher é forçada a manter 

relações sexuais com outras pessoas dentro ou fora de casa ou a presenciar outras(os) se 

relacionando sexualmente; a pessoa autora de violência pode comentar suas relações 

sexuais com outros indivíduos e criticar o desempenho sexual da mulher.  

Em geral, há emprego de manipulação, do uso da força física, ameaças, chantagem 

e/ou de suborno em relação a vítima (Aquino et al., 1995; Diniz et al., 1999; Vera, 2000; 

Verardo, 2000; Teles & Melo, 2002). 

Fontana (1999) consegue passar uma idéia geral das formas mais comuns de 

violência que vitimizam meninas, adolescentes e mulheres adultas tanto no espaço público 

como no privado, em um dossiê sobre a violência de gênero, que durante as últimas 

décadas, tem sido reconhecida e tratada como um problema público, e não exclusivamente 

como um problema privado (CLADEM, 2002). 
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A exemplo, Harazim (1998) e Cabral (1999) em concordância com diversos outros 

autores, ao abordarem a violência do homem contra a mulher, com a qual convive em 

regime conjugal, tratam a questão como um problema psicossocial e jurídico de extrema 

importância, pois suas conseqüências afetam além dos elementos das famílias envolvidas, 

também a economia do país e a sociedade de forma geral. (Vera, 2000; Teles & Melo, 

2002).  

Cabral (1999) em seu artigo sobre a prevenção da violência conjugal contra a 

mulher, afirma que sua vitimização acaba refletindo no Sistema de Saúde Pública e na 

economia do país, pois estima-se que um em cada cinco dias de absenteísmo no trabalho 

feminino decorre da violência. Ela custa a países desenvolvidos, como o Canadá, 1,6 

bilhão de dólares ao ano, somando-se os gastos de atendimentos médicos e queda da 

produtividade. 

Ainda, baseando-se em dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) 

a autora cita que:  

“Nos Estados Unidos...estes gastos oscilam entre 10 a 60 bilhões de 
dólares por ano, dependendo dos critérios de englobamento dos gastos. 
No Chile, a violência contra a mulher consome cerca de 2% do PIB 
(Produto Interno Bruto). No Brasil, os gastos não são menores.”. 
(Cabral, 1999, p. 185). 
 

No documento redigido por Fontana (1999) onde dados de diversos estudos 

nacionais e internacionais são apresentados, a mulher aparece como a principal vítima de 

agressões físicas no lar, o que caracteriza a prática da violência doméstica ou 

intrafamiliar159, enquanto uma realidade global que tem mobilizado novos estudos e 

levantamentos feitos por órgãos estaduais e ONGs interessadas em dar maior visibilidade 

ao problema a nível mundial (Como..., 1999; Vera, 2000; Cohen et al., 2000; Teles & 

Melo, 2002).  

Saffioti (1994b), Warshaw (1996), Costa (1998) e Diniz et al. (1999) corroboram 

que as mulheres são agredidas fisicamente de forma maciça no interior de suas residências, 

fazendo com que o número de ataques por parentes e conhecidos seja significativamente 

maior do que o número de agressões perpetradas por estranhos.  

                                                 
159 Vários autores referem-se à violência doméstica como sendo intrafamilia r. No entanto, segundo Teles & 
Melo (2002, p. 20), a violência doméstica “...ocorre dentro de casa, nas relações entre pessoas da família, de 
ambos os sexos e todas as idades, sendo as mulheres, seu alvo principal. Já, a violência intrafamiliar, pode 
ocorrer fora de casa, como resultado de relações violentas entre pessoas da família.”. De qualquer forma, as 
idéias se entrelaçam, pois a violência doméstica ocorre no espaço familiar e a violência intrafamiliar  se dá 
com freqüência no âmbito doméstico.  
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Quando o ofensor é o parceiro íntimo da mulher, maus-tratos ou espancamentos são 

quase sempre acompanhados de agressões psicológicas e, segundo consta no (Como..., 

1999), de um quarto a metade das vezes, também o sexo forçado. A maioria das mulheres 

que é agredida por seus parceiros é violentada repetidamente...geralmente em um ambiente 

permanente de terror.   

Ao defender que a violência física é mais forte e produz mais insegurança na 

mulher, Cardoso (1985) acredita que haja uma ligação com outras situações de violências 

cotidianas tidas como normais, denominando-as de violência discreta e sugerindo haver 

algo de comum entre o ato de força ameaçador e as imposições sutis que sofrem as 

mulheres. Deste modo, a autora, chama-nos a atenção para o que considera a face oculta da 

violência, tida como fenômeno não visto, por ser de certo modo garantida pelas 

instituições sociais vigentes, referindo-se àquelas “...situações cotidianas repetitivas, onde 

a definição cultural do papel feminino coloca a mulher como alvo possível do sadismo ou 

da arbitrariedade do sexo oposto.”. 

Segundo Sorj & Montero (1985), a mulher vítima de violências conjugais, não tem 

certeza se existem outras opções de vida muito diferentes daquela que experimenta. 

Normalmente, ela procura coibir os excessos para que um mínimo de convivência seja 

possível e isso ocorre, por várias razões, entre elas, a necessidade de manter a 

sobrevivência e a falta real de oportunidades de um relacionamento mais ou menos 

satisfatório, fora do casamento. 

Ao considerar o amplo panorama mundial de violência contra a mulher, Fontana 

(1999) em seu dossiê, apresenta dados alarmantes de 1998, fornecidos pela ONU e 

Ministério da Justiça do Brasil, indicativos de que nos EUA, 20% das mulheres sofrem 

pelo menos um tipo de agressão física infligida pelo parceiro durante a vida. Estima-se 

deste modo, que por ano, entre 3 a 4 milhões de mulheres norte-americanas, sejam 

agredidas em suas casas, por pessoas de sua convivência íntima, sendo que, um terço das 

internações em unidades de emergência é conseqüência da violência doméstica.  

No Brasil, levantamento da Sociedade Mundial de Vitimologia, sediada na 

Holanda, indica que “...23% das mulheres brasileiras estão sujeitas à violência 

doméstica.” (Cabral, 1999). A autora cita também, que em 1997, no Rio de Janeiro, foram 

registradas 5.098 ocorrências de violência doméstica por mês, correspondendo a 170 novos 

casos de agressões por dia e a 7 mulheres a cada hora em situação de violência, segundo 

dados do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM).  
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Em Campinas-SP, de janeiro a setembro de 1998, foram registrados 177,2 casos de 

violência contra a mulher por mês, contra a média de 71,5 no ano anterior. Já, em Ribeirão 

Preto-SP, durante o ano de 2000, considerando 30 mulheres atendidas em média 

diariamente, pelo Centro de Defesa da Mulher e Crianças Vitimizadas (CDMC), 69% 

sofreram violência emocional, 27%, violência física e 4% outras violências, sendo que 

63% das agressões, ocorreram dentro de suas casas e em 82% do total de casos atendidos, 

os ofensores foram o marido ou o companheiro da vítima.  

Em relação a 267 das 307 DDM160 existentes em todo o território nacional, 

pesquisa feita no período de março a setembro de 2001, pela Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos e pelo CNDM, aponta terem ocorrido 469.800 notificações policiais de 

violência contra as mulheres, no ano de 1999.  

Ainda, em relação a esta pesquisa, Teles & Melo (2002) justificam a inexistência 

estatística do número de mulheres assassinadas, em função dos registros policiais terem se 

mostrado omissos, a ponto de não permitir informações confiáveis a respeito. As autoras 

asseguram no entanto, que o número de mulheres assassinadas no ano analisado, foi muito 

inferior aos 113.727 BO de mulheres espancadas e aos 107.999 registros de ameaças de 

morte sofridas por mulheres.  

De qualquer modo, os números apresentados pelas DDM, não significam a 

totalidade da violência existente na sociedade brasileira, posto existirem muitas mulheres 

que não denunciam as agressões sofridas, ou o fazem nas delegacias comuns, não 

especializadas.  

Na Finlândia, pesquisa realizada em 1998, mostrou que metade das mulheres que 

viveram algum tipo de violência em sua relação conjugal, sofreu agressão física. Outros 

resultados de pesquisas do Control Ciudadano Instituto del Tercer Mundo (1999), apontam 

as cidadãs árabes como duplamente discriminadas pelo Estado de Israel, posto que, ao 

menos uma vez ao ano, 50% das mulheres árabes casadas sofrem espancamentos de seus 

maridos e 25% delas, uma vez a cada seis meses. A sociedade palestina justifica tal 

violência como defesa da honra dos homens e as autoridades israelenses pouco ou nada 

fazem. Em muitos casos, mulheres que denunciaram à polícia a violência sofrida em casa, 

foram reconduzidas para suas famílias e, dias depois, encontradas mortas (Fontana, 1999).   

                                                 
160 Encontram-se instaladas em menos de 10% dos municípios brasileiros (Teles & Melo, 2002).  
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Outros estudos sobre a violência contra a mulher nos países da América Latina e 

Caribe, apontam índices de 25 a 50% das mulheres como alvos de violência doméstica; 

sendo que 33% delas, sofrem abuso sexual entre os 16 e 49 anos e pelo menos 45% sofrem 

ameaças, insultos e destruição de bens pessoais.  

Na Nicarágua, a violência atinge principalmente, as mulheres que não têm trabalho 

externo: 41% delas, apanham de seus maridos ou companheiros. Este número cai para 10% 

entre as que têm alguma fonte de renda. Os filhos e filhas de mães que sofrem violência 

doméstica, têm três vezes mais chances de adoecer e 63% das meninas e meninos expostos 

à violência intrafamiliar, repetem pelo menos um ano na escola. Em média, estas crianças 

abandonam a escola aos 9 anos de idade (BID apud Fontana, 1999). Na Colômbia, foi 

detectado alto índice de violência doméstica, tendo como ofensor, na maioria dos casos, o 

marido ou companheiro.  

Resultados de pesquisas da Red entre Mujeres (1993), no Equador e no Peru, sendo 

que no Equador 83% dos estupros denunciados, foram cometidos por familiares ou 

conhecidos das vítimas. De todas as mulheres entrevistadas, 88% disseram sofrer algum 

tipo de violência na relação conjugal. Já no Peru, dados do período de 1990-1991 

mostraram que em 68,5% das denúncias de agressão contra a mulher, os ofensores estavam 

sóbrios durante o ato. Do total, 57% eram maridos e 38,9% eram companheiros das 

vítimas. Na Argentina, no entanto, 37% das mulheres espancadas em casa sofrem este tipo 

de violência há mais de 20 anos e no Paraguai, em 1997, 70% das denúncias recebidas na 

Oficina de Denúncia, órgão do Ministério Público Paraguaio, referem-se à violência 

doméstica contra mulheres (BID e Control Ciudadano apud Fontana, 1999). Ocorreram em 

todo o Brasil, no ano de 1992, denúncias de mais de 205 mil agressões contra mulheres nas 

DDM. Os maiores índices de crimes foram relativos à lesões corporais (26,2%) e ameaças 

(16,4%). Outra informação que denuncia a extensão e a gravidade do problema, aponta 

para o fato de que em algum momento de suas vidas, metade das latino-americanas é 

vítima de alguma violência (Unifem apud Fontana, 1999). 
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Diante do grave quadro de múltiplas violências que atingem a mulher, 

praticamente, em todos os países do mundo, diversos autores chamam a atenção para o fato 

de que, apesar da sua ascensão em inúmeras sociedades, sobretudo como força produtiva, a 

mulher continua a sofrer discriminações, sendo comum que seus companheiros ou ex-

companheiros, pensem possuir direitos sobre elas ao usarem principalmente o espaço 

doméstico, para legitimar comportamentos agressivos (Fontana, 1999; Cabral, 1999; 

Como..., 1999; Vilela & Gera, 2000; Corrêa, 2000; Portella, 2000; Constance, 2001; Teles 

& Melo, 2002).  

Ao citar o controle da mulher pelo homem através da violência física, Giffin (1994) 

ressalta ser o espaço domiciliar, o local onde, na prática, ainda prevalecem os direitos 

legais do marido sobre a esposa.  

Deste modo, a autora esclarece que, 

“A família é protegida pelo silêncio sobre o que ocorre entre quatro 
paredes. Longe de ser uma proteção para as mulheres, a família nuclear 
tradicional tem sido um lugar onde as ocorrências de abuso de crianças, 
de violência doméstica e de estupro, são sistematicamente ocultadas e 
negadas.” (Giffin, 1994, p. 150). 
 

Saffioti (1994b) corrobora este fato, ao citar que a maioria dos homicídios de 

mulheres é cometida por ex-maridos, ex-amantes e ex-namorados inconformados com a 

separação e que estes crimes, comumente apresentam uma história de agressões físicas e 

ameaças de morte, sugerindo uma escalada do processo de violência intrafamiliar que 

vitimiza a mulher.  

Para se ter uma idéia, pesquisa do Pró-Aim da Prefeitura Municipal de São Paulo, 

referente ao ano de 2000, indica que a cada 24 horas uma mulher é assassinada, mesmo 

considerando-se a falta de um registro adequado de dados, que assinale quantas foram 

mortas nesse período, em conseqüência da violência de gênero (Teles & Melo, 2002).  

No entanto, outros dados de um estudo realizado pela Procuradoria da Mulher da 

Nicarágua, apontam que em 2001, 36 mulheres foram assassinadas com armas de fogo, 

arma branca ou golpes com objetos pesados, tendo como ofensores seus cônjuges, casais e 

ex-companheiros das vítimas, durante conflitos intrafamiliares (CLADEM, 2002). 

Já na Costa Rica, estudo datado de 2001, sobre os assassinatos de mulheres e suas 

causas mais freqüentes, apontou para uma porcentagem de femicídios de 70% do total de 

homicídios. Observou-se também, que em relação ao assassinato de homens praticados por 

mulheres, como conseqüência das relações desiguais de gênero, esses, representaram 2,7% 
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do total de homicídios masculinos e ocorreram porque as mulheres eram maltratadas e 

reagiram para defender seus filhos e a si próprias. (Teles & Melo, 2002). 

Levando em conta os efeitos fatais da violência praticada por presidiários contra 

suas parceiras, Cabral (1990, 1999) chama de ciclo de sofrimento aquele que se reflete de 

uma forma massacrante e crescente, nas ruas de nossas cidades, haja vista, que durante a 

infância, a maioria destes homens, relata ter sofrido múltiplas violências intrafamiliares.  

Baseando-se em uma publicação sobre práticas violentas161, Saffioti (1994b),  

resgata que as maiores vítimas de agressão por parte de parentes, são principalmente 

mulheres na faixa etária de 18 a 39 anos, período em que, via de regra, se encontram 

casadas ou amasiadas, sendo freqüente o espancamento sugestivo de violência conjugal, 

inclusive em estado gravídico.  

A autora afirma ainda que, 

“Não obstante, o enorme perigo representado por familiares e 
conhecidos, continua a socializar a mulher para temer os 
desconhecidos. As estatísticas revelam que os conhecidos são mais 
perigosos que os estranhos, valendo isto também, segundo dados 
internacionais, para a violência sexual.” (Saffioti, 1994b, p. 158-9). 
 

Por outro lado, embora estudos demonstrem que o número de ocorrências 

registradas por mulheres vítimas de agressões, tem crescido a cada ano, especialmente após 

a criação das DDM, o que sugere menor tolerância com a violência e maior fortalecimento 

da vítima para denunciar seus ofensores162, o número de casos registrados até hoje, mesmo 

alarmante, está muito aquém da realidade (Azevedo, 1985; SEADE, 1987; Saffioti, 1994b; 

Rifiotis, 1997; Santos, 2001).  

A propósito, Santos (2001) resgata que, de acordo com dados da Rede Nacional 

Feminista de Saúde e Direitos Reprodutivos, 98% das vítimas procuram os serviços de 

saúde para curar os machucados e expor a dor da alma. Apenas 2% recorrem às delegacias 

especializadas de mulheres.  

Daí, a necessidade dos profissionais da saúde estarem atentos, mais sensibilizados 

para desconfiarem de situações de violência que afetam a saúde da mulher. Brasil (2002d) 

ressalta, tratarem de danos, muitas vezes, mascarados nas queixas de doença sexual, dor 

crônica, dor de cabeça freqüente ou sintomas de depressão.  

                                                 
161 Obra intitulada Participação Político-Social 1988 – Justiça e Vitimização, referida pela autora em seu 
texto, como FIBGE (1990). 
162 As mulheres que geralmente procuram as unidades das DDM são freqüentemente vitimadas pelos mesmos 
ofensores com os quais, em geral, possuem algum tipo de vínculo, na maior parte das vezes, conjugal 
(Izumino, 1998). Este perfil é típico de mulheres cujas relações de violência já se cronificara m e vivem 
relacionamentos relativamente estáveis (Saffioti et al., 1992; Cabral, 1999; Teles & Melo, 2002). 
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Este fato é descrito pelos autores do boletim (Como..., 1999), ao mencionarem que 

de acordo com vários estudos nacionais e internacionais, a violência física e sexual parece 

aumentar o risco da mulher sofrer vários distúrbios ginecológicos comuns, alguns dos 

quais podem ser bastante debilitantes. Entre estes está a dor pélvica crônica que, em muitos 

países, é o motivo de até 10% de todas as consultas ginecológicas e 25% de todas as 

histerectomias. 

Saffioti (1994b) argumenta que a dependência financeira e emocional da mulher em 

relação ao companheiro, a existência de filhos menores e de seu sentimento de vergonha, 

faz com que a maioria das vítimas, não leve as agressões sofridas ao conhecimento das 

autoridades policiais.  

Porém, de acordo com Izumino (1998) e DeSouza et al. (2000), muitas mulheres 

não denunciam esta forma de violência, devido à falta de punição dos ofensores pelo 

sistema jurídico-penal vigente no Brasil. Albano & Montero (1982) e Izumino (1998), 

também referem-se ao medo da mulher em relação a violência do parceiro em resposta a 

uma possível denúncia, afora o fato de que, quando é denunciado e processado, o ofensor 

geralmente foge antes de ser preso ou seu tempo de reclusão, é mínimo. 

No entendimento de Andrade (2001), no Brasil, este fato é sustentado por uma 

sociedade de tradições patriarcalistas, com alto nível de tolerância a violência, cujos 

indivíduos pobres tendem a ser mais criminalizados e etiquetados como delinqüentes. De 

modo geral, esses são os que mais sofrem as punições da Justiça, lotando as prisões de 

nosso país, graças ao que a autora chama de second code, um código secundário, extra- 

oficial, constituído especialmente, por uma imagem estereotipada e preconceituosa da 

pessoa autora de violência.  

Ainda, no contexto brasileiro, Doxsey (2001) entende que não podemos falar em 

cidadania enquanto enfrentamos e perpetramos violência direcionada à mulher, 

considerando que a impunidade de seus ofensores, tem causado repulsa em organismos 

internacionais, por contrariar toda a política institucionalmente defendida de respeito aos 

direitos humanos. Nesse sentido, a pesquisadora apoia-se também em resultados 

alarmantes de pesquisas feitas pela socióloga Heleith Saffioti, que a levaram a concluir 

diante deste contexto de violências e impunidade da pessoa autora de violência, que a 

mulher brasileira possui uma cidadania precária.  
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Ainda, associada à questão da denúncia do parceiro ofensor por sua companheira, 

Machado (2000) aponta a presença de fortes ambigüidades no diálogo entre agentes de 

polícia, mulheres vitimizadas e ofensores, posto implicar também em prisão e formas de 

mediação entre ofensores e vítimas, já que os envolvidos participam de uma relação social 

e afetiva, onde os dois continuam comprometidos, ou mais do que isso, subjetivamente 

compromissados.  

Por sua vez, Silva (1992) e Andrade (2001) advertem que a violência não explícita, 

ou seja, aquela que não deixa marcas corporais, embora considerada delito penal, é difícil 

de ser comprovada, o que serve de justificativa à negação do fato. Isto ocorre nos casos de 

violência simbólica e mesmo em algumas agressões físicas.163 Em se tratando de violência 

intrafamiliar, outro fator que dificulta o encaminhamento legal, é a falta de testemunhas 

pois, por ocorrer no espaço doméstico, nem sempre ela é presenciada por alguém (Cohen et 

al., 2000).  

Cardoso (1985) e Andrade (2001), resgatam casos de mulheres no Brasil, que foram 

mortas por seus companheiros e que tiveram suas vidas devassadas durante os 

julgamentos, com o fim de demonstrar que não correspondiam aos moldes morais 

esperados, e que, o mesmo acontece com as mulheres estupradas, sob as quais pesa sempre 

a suspeita de que foram sedutoras, logo responsáveis pela violência sexual masculina.  

Esta realidade jurídica espelha o fato de que a mulher, durante praticamente toda a 

história da humanidade, não foi considerada cidadã com direitos iguais aos homens, 

reafirmando à problemática da violência contra a mulher, posto tender a não interpretá- la 

como desvio individual, mas a interligá- la à estrutura social, cultural e econômica de nosso 

país (Rifiotis, 1997, Cabral, 1999; Andrade, 2001). 

A este respeito, Machado (2000) chama a atenção para dois tipos de visão: a do 

feminismo ortodoxo que, em princípio culpa os homens e vitimiza as mulheres e a que 

aponta as mulheres como co-responsáveis da violência, por participarem de uma relação 

violenta.  

                                                 
163 “Alguns ofensores preferem atingir regiões do corpo que não deixam marcas visíveis, como por exemplo, 
a cabeça, onde os sinais são ocultados pelo cabelo.” (Silva, 1992, p. 59). 
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Trata-se de uma dupla leitura, que segundo a autora, não pode ser feita 

separadamente, pois,  

“...a situação de violência contra a mulher exige uma análise que 
busque articular dimensões simbólicas de amplitude distintas, indo do 
horizonte do ‘estoque cultural de valores de longa duração’ de uma 
sociedade sobre os papéis de gênero e sobre as articulações de valor de 
cada gênero com o poder, a violência, a honra e a subjetividade, 
passando por uma análise contextual da diversidade do meio 
comunitário e familiar, e chegando à diversidade da configuração 
emocional dos sujeitos nas relações violentas.”. 
 

Mas, autores como Chauí (1985); Saffioti (1994a, 1994b); Saffioti & Almeida 

(1995); Fontana (1999) e Vilela & Gera (2000) entre outros, abordam a violência contra a 

mulher predominantemente, pelo recorte de gênero, onde homens agridem suas parceiras 

por desvalorizá- las e elas os agridem por defesa, fortalecendo assim, as desigualdades em 

uma relação hierárquica embasada na dominação, exploração e opressão do homem sobre a 

mulher.  

Por sua vez, considerando os fatores racismo e machismo como estruturantes das 

desigualdades entre sexos, Sant’Anna (1988), lembra que estas ocorrem no contexto de 

uma sociedade multicultural e multirracial como a brasileira, devendo ser importante 

considerar a não existência de uma categoria homogênea de mulheres. Além disso, a 

violência contra a mulher, insere-se numa cultura onde a maneira como as mulheres vêem 

a si próprias e são vistas, são fatores importantes no reforço das discriminações e 

preconceitos que vivenciam (Como..., 1999).   

Especificamente, em relação a violência física perpetrada pelo homem contra a 

mulher, Saffioti (1997b) aponta alguns fatores desfavoráveis à autodefesa da vítima, a 

serem: a menor força física; a visão negativa que a sociedade tem em relação a mulher que 

bate em homem, legitimando somente a violência praticada pelo homem; a falta de 

treinamento para revidar as agressões e incorporação pela mulher do comportamento de 

obediência ao homem em concordância com sua condição de mulher (Como..., 1999). Por 

outro lado, Saffioti (1997b) reafirma que a vítima não é passiva, reagindo às agressões, 

mesmo que apenas verbalmente, podendo estar presentes a ação e a reação. Há casos, 

conforme resgatam Sorj & Monteiro (1985) e os autores do boletim (Como..., 1999), de 

algumas mulheres que ao viverem o acúmulo de pequenas violências no seu cotidiano, 

chegam a assassinar seus parceiros, numa extremada reação à crônica violência sofrida.  
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No entanto, entre as que resistem e as que fogem às agressões diárias, há aquelas 

que tentam manter a paz rendendo-se às exigências do parceiro, situação que nem sempre 

deve ser interpretada como uma reação passiva, mas como uma estratégia de sobrevivência 

no casamento e uma forma de proteger-se e aos seus filhos (Como..., 1999).  

Já, Saffioti (1997a) e Grossi apud Rifiotis (1997), advogam que a problemática da 

violência conjugal na modernidade, provém mais de complexas relações afetivas e 

emocionais entre homens e mulheres do que da continuação do patriarcado. Segundo os 

autores, via de regra, há uma relação de violência, na qual cada parte contribui para a 

manutenção da tensão. 

Retomando a questão da resistência de muitas mulheres vitimizadas em notificar as 

agressões sofridas no espaço doméstico, estudos de Izumino (1998) e DeSouza et al. 

(2000), corroboram a ineficiência e inadequação geral do Sistema Judiciário brasileiro, 

formado por uma mistura de preconceitos e incompetência da polícia, o que tem resultado 

na subnotificação de muitos casos de violência contra a mulher. As autoras também 

apontam para a absolvição pela Justiça da maioria dos ofensores com base na defesa da 

honra masculina, ganhando em nível estadual, aproximadamente 80% das causas.  

De uma forma mais particular, esta realidade nacional, pode ser estendida a muitos 

outros países em desenvolvimento, onde sociedades distinguem, às vezes, entre causas 

justas e injustas da violência perpetrada na mulher pelo homem, considerando a existência 

de níveis aceitáveis e inaceitáveis de agressão.  

Assim, segundo o (Como..., 1999), a noção de justa causa164 aparece com 

freqüência em muitas pesquisas, implicando no direito do marido ou líder de uma 

comunidade, de punir fisicamente uma mulher que cometa transgressões, porém, dentro de 

limites pré-estabelecidos. Mesmo nessas culturas que concedem ao homem alto nível de 

controle sobre o comportamento feminino, o número de homens violentos é geralmente 

superior ao normal.  

Ainda, a respeito da absolvição pela Justiça brasileira da maioria dos ofensores, 

Barsted (1994) e Andrade (2001) mencionam que o CPB vigente, ainda sofre profunda 

influência do Direito e da mentalidade preconceituosa da população, servindo de 

argumento para a absolvição com base na honra de homens assassinos de mulheres, com as 

quais mantinham relações íntimas recentes.  

                                                 
164 Não obedecer ao marido; não ter comida pronta na hora certa; não cuidar adequadamente dos filhos ou da 
casa; questionar o marido sobre dinheiro ou possíveis namoradas; ir a qualquer lugar sem sua permissão; 
recusar-se a ter relações sexuais ou suspeitar da fidelidade do marido; traição e infidelidade da mulher 
(Como..., 1999).  
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Por sua vez, Adorno apud Izumino (1998) comenta que no Brasil, a garantia da 

igualdade no acesso à Justiça, depende sobretudo da superação da dificuldade da Justiça 

Penal em traduzir as diferenças e desigualdades em direitos. Isto, implica em afirmar que, a 

falência do modelo liberal de Justiça165 que prega a igualdade de todos os cidadãos perante 

as leis, tem revelado sua incapacidade em gerenciar as diferenças, acentuando as 

desigualdades já existentes. 

Barsted (1994) cita as desigualdades e assimetrias da Justiça brasileira, ao julgar 

casos de violência contra a mulher, valorizando mais a adequação do comportamento dos 

envolvidos nos papéis sexual socialmente definidos, tendo como referência o casamento, 

isto é, o gênero, em detrimento ao crime tal como enquadrado no CPB. 166 O segundo, diz 

respeito à existência de problemas da lei em si, sendo os códigos restritivos em relação ao 

estupro e outras agressões (Saffioti, 1994b; Andrade, 2001).  

Finalmente, a polícia ainda não lida de forma adequada com os casos que são 

relatados. Esta situação era ainda pior antes da criação das DDM, quando então as 

mulheres, ao procurarem a polícia para denunciar seus ofensores, eram submetidas a 

humilhações e constrangimentos que acabavam por desestimular novas denúncias.  

O atendimento policial caracterizava-se pela falta de interesse em registrar a 

ocorrência e processá- la criminalmente, tanto nos casos de violência conjugal, quanto nos 

casos de violência sexual. Nestes últimos, os constrangimentos eram ainda maiores e não 

raro, a culpa pelo ocorrido era atribuída à própria vítima, que não teria se comportado 

direito ou tinha se vestido de modo insinuante a ponto de provocar a agressão (Andrade, 

2001).   

Nesse sentido, especialmente, em relação ao crime de estupro, Warshaw (1996) 

corrobora ser comum que a mulher seja vista como responsável pelo ataque, muitas vezes, 

mais responsável do que seu ofensor. Segundo a autora, as sociedades patriarcais 

moralmente mais conservadoras, tendem portanto, a acreditar que algo está errado com a 

mulher, entendendo sua denúncia como bizarra, mentirosa, supondo que ela odeia homens 

ou que está encobrindo seu próprio comportamento promíscuo, principalmente, quando o 

perpetrador da violência sexual é seu conhecido.  

                                                 
165 “Desatualização  do Código Penal Brasileiro frente  às mudanças no perfil  da criminalidade urbana. Idem 
em relação aos crimes em que mulheres são as vítimas preferenciais, como o estupro, atentado violento ao 
pudor e a sedução.” (Barsted, 1994; Izumino, 1998,  p. 70).  
166 “O Código Penal Brasileiro, na forma como se apresenta hoje, foi redigido em 1940. Em 1984 foi revisado 
por uma comissão de magistrados e sofreu algumas mudanças.” (Izumino, 1998, p. 69). 
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No entanto, baseando-se em sua pesquisa com jovens universitários de 32 campi 

dos EUA, a autora depreendeu que, mulheres estupradas por homens conhecidos, não são 

significativamente diferentes em quaisquer traços ou comportamentos das mulheres que 

não foram estupradas. Esse, entre outros achados, possibilitou- lhe então, defender a tese de 

que a vítima não é a incitadora do estupro (Warshaw, 1996).   

Porém, Saffioti (1994b) resgata, que mesmo após anos da criação das DDM, é 

possível observar que as policiais femininas não têm nenhuma formação no domínio das 

relações de gênero que inferiorizam a mulher, ao crerem na Justiça feita pelas próprias 

mãos. Isto inclui delegadas, cujo perfil é excessivamente, policial ao desempenharem suas 

funções sem qualquer perspectiva de gênero, ratificando assim, o status quo do homem167, 

ao reconhecerem seu direito de dominar a mulher e conseqüentemente, puní- la diante a 

menor desobediência. Em compensação, as DDM deram e continuam dando maior 

visibilidade à violência perpetrada contra a mulher, efeito pretendido pelas feministas 

brasileiras que nas décadas de 70 e 80 apoiaram e lutaram pela criação deste serviço 

policial especializado, para atendimento legal da mulher vitimizada no Brasil. 

Concomitantemente, tornou-se possível a prestação de serviços de orientação 

psicológica e jurídica à mulher, ampliando a visão sobre a vítima enquanto ser humano. É 

comum portanto, que do total de incidentes violentos registrados, poucos sejam 

investigados e que, um número menor ainda, chegue a julgamento. E muitos, acabem 

sendo arquivados ou esquecidos (Barsted, 1994; Izumino, 1998; Nelson apud DeSouza et 

al., 2000; Andrade, 2001). 

Fontana (1999) refere-se à violência sexual, caracterizada por atos libidinosos, 

Atentado Violento ao Pudor (AVP), estupro e sedução, entre outros crimes sexuais, que, 

embora nem sempre deixem marcas físicas nas mulheres, causam grandes transtornos 

emocionais, afetando sua saúde mental e seu convívio social. Dados de pesquisas 

mencionados pela autora, retratam a vulnerabilidade da mulher vítima da violência de 

gênero, ao indicarem que, tanto a prática do estupro, como do abuso sexual e da exploração 

sexual de meninas, cresce em diversos estados brasileiros.  

Isto tem demandado grandes esforços de órgãos públicos e de organizações da 

sociedade civil, no tocante a defesa dos direitos humanos e dos direitos da mulher, visando 

coibir tais agressões e evitar maiores danos pessoais e à sociedade (Shimazaki et al., 2002).  

                                                 
167 Também, segundo os pesquisadores do boletim (Como..., 1999), em inúmeros países, as leis são aplicadas 
por juízes, promotores e policiais do sexo masculino, muitos dos quais compartilham as mesmas atitudes do 
resto da sociedade, que coloca a culpa da violência nas atitudes das vítimas.  
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Apesar de Delmanto et al. (1998) interpretarem o estupro como um crime, mesmo 

quando cometido pelo marido da vítima, Saffioti (1994b) lembra que, embora muitos 

juristas defendam essa mesma tese, a partir da leitura do CPB, na lei, o sexo ainda 

prevalece no casamento como dever conjugal, ou seja, a mulher casada constitui 

propriedade do homem, devendo estar disponível para a relação sexual com seu parceiro, 

quando ele o desejar.168 Há no entanto, muitas mulheres que não admitem um 

relacionamento afetivo e sexual sem que haja convergência de vontades.  

Tal situação, é apontada pela autora, como possível desencadeadora de violência 

masculina contra a mulher, motivada pela inaceitação da contestação feminina ao poder 

masculino, o que pode dar início a um processo de violência de conseqüências 

imprevisíveis (Como..., 1999). 

Giffin (1994), ao analisar a violência contra a mulher, também sob o enfoque de 

gênero e da sexualidade feminina, cita estudos realizados nos EUA e em Lima, os quais  

revelam que a grande maioria das mulheres estupradas ou que sofreram tentativas de 

estupro, tiveram como ofensor, uma pessoa conhecida como o marido, o pai, o padrasto ou 

outro parente próximo.  

Especificamente no bojo das relações com seus parceiros íntimos, em 50 pesquisas 

populacionais do mundo inteiro, cerca de 10% a 50% das mulheres relatam terem sido 

espancadas ou maltratadas fisicamente de alguma forma por eles, em algum momento de 

suas vidas. Segundo consta no (Como..., 1999), a violência física em relacionamentos 

íntimos quase sempre é acompanhada de abuso psicológico, sendo que de um terço à 

metade dos casos envolve abuso sexual. 169 

Por outro lado, Warshaw (1996) resgata que em muitas sociedades, a sexualidade 

feminina é fruto de uma rápida socialização que ensina a mulher desde cedo, a conceder 

favores sexuais aos homens em troca de proteção física e econômica, de preferência, com a 

continuidade do casamento. As mulheres aprendem assim, que a sexualidade deveria 

ocorrer dentro do contexto de uma relação de amor, sendo que o sexo, para muitas delas, é 

um meio de troca para assegurar sua proteção junto ao homem.  

                                                 
168 No Brasil, até o dia 10 de janeiro de 2002, quando o novo Código Civil foi sansionado e publicado, ainda 
o homem era o chefe da sociedade conjugal, conforme citado no artigo 233, cap. II: “O marido é o chefe da 
sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no interesse comum do casal e dos 
filhos.” (Teles & Melo, 2002, p. 30). 
169 De 613 mulheres maltratadas no Japão, 57% tinham sofrido violência física, psicológica e sexual. 
Somente 8% tinham sofrido apenas violência física. Em Monterrey, no México, 52% das mulheres 
maltratadas físicamente tinham também sofrido abusos sexuais de seus parceiros íntimos. Em León, na 
Nicarágua, de 188 mulheres que tinham sido maltratadas físicamente por seus parceiros, somente 5 não 
tinham sofrido abuso sexual ou psicológico ou ambos (Como..., 1999).  
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Segundo esta autora, por vezes, as resistências de muitas mulheres em relação às 

exigências sexuais dos homens antes do casamento, podem não estar baseadas na falta de 

desejo sexual e sim, na orientação de que devem proteger sua sexualidade, representativa 

de seu valor de mercado.  

Por sua vez, Diniz (1997) e Rufino (1999) ao fazerem referência especial ao 

estupro e ao abuso sexual em meninas e adolescentes, seja por ofensores conhecidos ou 

por desconhecidos, resgatam que estas situações tornam a mulher mais vulnerável ao 

contágio às IST e à aids, afora, uma possível gravidez, aborto, doenças inflamatórias 

pélvicas e outras conseqüências funestas à saúde da mulher. Conseqüentemente, a 

violência sexual contra a mulher, também tem reforçado o perfil feminino da epidemia da 

aids em nosso país e no mundo170 (Como..., 1999; WHO, 2002).  

Sobre esta forma de violência, Verucci (1994) resgata a situação de inferioridade e 

de opressão sofrida por muitas mulheres em todo o mundo, mas em especial as 

mulçumanas, as quais sofrem mutilações genitais para que não tenham prazer sexual, 

garantindo assim, sua posse pelo macho.  

Fontana (1999) e Camargo (2000), referem-se, igualmente, às mutilações dos 

genitais femininos (MGF)171, sendo que, segundo dados da OMS, até 1999, 85 a 115 

milhões de meninas e mulheres já haviam sido submetidas a esse tipo de violência, com 

graves conseqüências para sua saúde. Estima-se que sua prática atinja cerca de 2 milhões 

de mulheres por ano, a maioria vivendo na África e Ásia. Tem-se observado também,  

crescimento deste costume entre imigrantes e famílias refugiadas que vivem na América 

do Norte e em alguns países europeus (HRW apud Fontana, 1999; Como..., 1999). Usa-se, 

em alguns casos, a introdução de anel ou colchete nos órgãos genitais femininos para 

dificultar ou tornar impossível a relação sexual, método chamado de infibulação ou 

fibulação (Teles & Melo, 2002).  

                                                 
170 As mulheres já representam 50% dos portadores de aids em todo o mundo. Metade dos infectados com o 
HIV são mulheres, sendo a África o principal foco, embora, países do Leste Europeu, da Ásia Central, China 
e Sudeste Asiático, apresentem maior aumento no número de casos em todo o mundo, segundo o relatório 
“Aids Epidemic Update” da UNAIDS, em 2002  (WHO, 2002).  
171Também denominada circuncisão feminina ou clitoridectomia, consiste na extirpação do clitóris e em 
alguns casos, na retirada concomitante dos pequenos e grandes lábios vaginais. É um ritual atualmente 
praticado em 26 países do continente africano. Não tem vinculação religiosa, sendo justificada como um 
ritual de passagem da infância para a maturidade, dando garantias à mulher de um bom lugar na tribo (Lima, 
2002). 
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De acordo com Lima (2002), esta prática é sustentada pela ignorância, pobreza, 

machismo e patriarcalismo, como método terapêutico contra a melancolia172 e 

ninfomania173 e que, atualmente, cerca de 130 milhões de mulheres são atingidas no 

mundo. Segundo a autora, diariamente, 6.000 meninas são vítimas desta prática, sem 

anestesia ou assepsia  e com o uso de qualquer tipo de objeto cortante. Dessas, 15% 

morrem de hemorragia durante o ato, afora, a possibilidade de posterior infecção e 

seqüelas, que vão desde infecções urinárias de repetição até traumas psicológicos 

profundos, com quadros depressivos e morte.  

Por sua vez, Camargo (2000) resgata outras questões que dizem respeito à tradições 

culturais de alguns povos do mundo, relativas à posse sexual forçada e rapto de “meninas-

esposas” para a imposição de casamentos arranjados por interesses econômicos, o que 

evidencia a extensão e a predominância da violência em sociedades contemporâneas, 

caracterizando assim, uma verdadeira epidemia. 

Apoiadas no desequilibro de poderes entre sexos, Fontana (1999) e Bernardi 

(2001a), também apontam a violência institucional, como presente em muitos serviços 

públicos, inclusive penais e de saúde, na imprensa e em empresas privadas. É neste 

contexto, que as autoras abordam o crime de assédio sexual174, por relacionar-se ao local 

de trabalho e suas relações. Trata-se de violência causadora de constrangimento, na 

maioria das vezes, da mulher pelo homem, limitando seu acesso às atividades e recursos 

básicos, retratando então, desigualdades nas relações de poder entre homens e mulheres.  

Enquanto previsto no CPB, o crime de assédio sexual, constituiu-se de elementos 

como a insistência, a ameaça e o uso do poder na profissão, como forma de coerção do(a) 

subordinado(a) pelo(a) assediante superior hierárquico(a), sendo a mulher a vítima mais 

freqüente (Lippimann, 2001). 

                                                 
172 Estado mórbido de tristeza e depressão; estado de languidez e tristeza indefinida; desgosto, pesar, tristeza. 
Psiq. Distúrbio mental caracterizado por depressão em grau variável, sensação de incapacidade, perda de 
interesse pela vida, podendo evoluir para ansiedade, insônia, tendência ao suicídio e, eventualmente, delírio 
de auto-acusação (Ferreira, 2000).   
173 Tendência, nas mulheres, para o abuso do coito, a qual às vezes assume caráter patológico; andromania, 
histeromania, metromania1, uteromania, furor uterino (Ferreira, 2000). O exagero patológico de desejo 
sexual na mulher, que pode ser observado em diversos casos de excitação psíquica, sobretudo na mania. 
Caracteriza-se por uma tendência mórbida para o abuso do coito, delírio erótico com exaltação excessiva dos 
apetites sexuais (Ballone, s. d.). 
174 Não constitui assédio sexual, o sexo forçado mediante violência física, mesmo ocorrendo em ambiente de 
trabalho. De acordo com o CPB, tal conduta tipifica o abuso sexual que poderá ser caracterizado conforme 
cada caso, como estupro ou AVP, crimes considerados hediondos e previstos nos artigos 213 e 216 do CPB 
(Lippimann, 2001). Pena para o crime de estupro: prisão de 6 a 10 anos; para o crime de AVP: de 6 a 10 anos 
de prisão se a vítima for menor de 14 anos, mesmo sem a existência de violência. Caso a vítima seja menor 
de 18 anos e maior de 14 anos, a pena será dobrada (Vera, 2000). 
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Fontana (1999) resgata em seu dossiê, resultados de pesquisas de Kauppinen 

datadas de 1998 e realizadas no Canadá e na Finlândia. No Canadá, a violência de gênero 

atinge quase um quarto da população feminina, sendo que, cerca de 87% das mulheres 

entrevistadas já viveram alguma experiência de assédio sexual.  

Em 1997, 4% das trabalhadoras da comunidade européia foram vítimas de violência 

física no trabalho e 8% sofreram algum tipo de intimidação ou assédio moral.175 No Brasil, 

estudos sobre o tema, têm indicado que as mulheres são as principais vítimas do assédio 

moral, conforme citam Teles & Melo (2002), cerca de 65% dos casos são pessoas do sexo 

feminino contra 29% de homens.  

Para as profissionais do sexo na Holanda, país onde mais de 50% delas são 

procedentes da República Dominicana e vítimas do tráfico de mulheres, o exercício da 

profissão é sinônimo de ameaça, humilhação, suborno, violência física e sexual (Valdez & 

Gomariz, 1995).  

Em relação as instituições penais brasileiras, Andrade (2001) corrobora a presença 

de uma violência multifacetada que expressa e reproduz a violência estrutural das relações 

sociais capitalistas observadas na desigualdade de classes e também, nas patriarcalistas que 

se manifestam por meio da desigualdade de gêneros no seio de nossa sociedade e de outras  

em todo o mundo, assim como, os estereótipos que elas criam e recriam neste sistema, 

especialmente visíveis no campo da moral sexual. Assim, mulheres presidiárias são 

mencionadas enquanto vítimas de freqüentes maus-tratos e constrangimentos, sendo alvos 

de violações em prisões femininas brasileiras (Giordani & Bueno, 1999, 2000, 2002, 

Bakos, 2000; Araújo, 2001a; Giordani et al., 2002).  

Caso polêmico mais recente de violência sexual contra uma mulher detenta no 

Brasil, foi exaustivamente, noticiado na mídia nacional e internacional, envolvendo um 

delegado e agentes federais, principais suspeitos de terem se relacionado sexualmente, com 

a prisioneira, a qual engravidou na carceragem da Polícia Federal em Brasília (Vieira A.,  

2001).  

Em meados de 2001, durante a apuração dos fatos, uma testemunha relatou que na 

prisão o jogo proposto pelos policiais era claro: criar dificuldades para vencer facilidades. 

Sendo assim, a permissão para visitas, o uso do telefone e do fax, o acesso ao pátio da 

prisão e o maior ou menor rigor nas revistas do que chegava às celas, dependiam da troca 

de favores sexuais (Miranda et al., 2001; Vieira A., 2001).  

                                                 
175 Esse termo foi divulgado pela primeira vez pela psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France 
Hirigoyen. 
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Segundo estes autores, tal situação, caracteriza coação, o sexo não consensual ou 

seja, o crime de estupro e outros correlatos à violência sexual, os quais, mesmo não sendo 

ventilados freqüentemente, através dos meios de comunicação, são comuns no interior de 

unidades prisionais femininas em nosso país. (Anexo E). 

A violência sexual e outras formas de violência contra presidiárias, também foram 

descritas em documentos da Anistia Internacional, de forma mais pormenorizada, como: 

restrições cruéis e degradantes impostas a presidiárias grávidas ou seriamente doentes, 

além de acesso inadequado às necessidades básicas a favor de sua saúde física e mental e 

situações de confinamentos por períodos muito longos, prejudiciais aos estímulos 

sensoriais.  

Situações de violência física e psicológica muito semelhantes às vividas por 

detentas no Brasil, são citadas por Chade (2002), ao referir-se aos sofrimentos de mulheres 

vítimas de guerras e seus sofrimentos em outros países do mundo.  

Na condição de refugiadas, muitas passam pelo que a autora denomina de crise 

humanitária, assim descrita 

“Para as mulheres, a guerra e o conflito geram um grande terror, já 
que a morte e a destruição de suas casas não são suas únicas 
preocupações. As mulheres também sofrem torturas, abusos sexuais e 
em alguns casos são obrigadas a se casarem para sobreviver.” (ONU 
apud Chade, 2002, p. A16). 
 

Deste modo, em contextos específicos, a violência pode atingir maciçamente as 

mulheres, como nas situações de conflitos armados, onde também o estupro, costuma ser 

usado como arma de guerra e instrumento de violência racial e étnica.  Ainda em relação à 

violência institucional que vitimiza a mulher, a mídia é lembrada por estas autoras, por não 

oferecer chances iguais de trabalho a homens e mulheres e não transmitir a imagem 

verdadeira da mulher, ocultando portanto, a sua realidade enquanto ser humano no 

cotidiano, inclusive, erotizando precocemente, as meninas. (Anexo F).  

É comum também, que a TV apresente uma mulher que não existe, seja no perfil 

físico, seja no psíquico, sendo que a grande maioria das propagandas e dos programas 

televisivos no Brasil, é dirigida ao público masculino, supervalorizando a prática sexual, o 

erotismo feminino e a violência em geral (Declaração...1998; Galvão, 1998; Kuchemann & 

Viezzer, 1998; Bernardi, 2001a).  
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Tais questões concernentes à mídia e a mulher, são interpretadas, como um reforço 

a estereótipos em torno da própria beleza feminina no imaginário social, que não 

corresponde às mulheres reais de nossa sociedade, configurando-se assim, o retrato de uma 

visão maquineísta sobre o que mudou ou o que ainda não mudou entre homens e mulheres 

(Kuchemann & Viezzer, 1998).  

De acordo com Teles & Melo (2002), a mídia fala todo o dia de violência contra a 

mulher, ora referindo-se a ocorrências policiais, ora a ações do judiciário, freqüentemente 

de maneira escandalosa, bem ao gosto da opinião pública.  

Deveras, a violência institucional vitimizadora da mulher, tem marcado os serviços 

de saúde de nosso país, ao imputar- lhe uma série de maus-tratos, seja através de 

tratamentos cirúrgicos sem anestesia; de posturas preconceituosas de alguns profissionais 

da área; de negligências e maus-tratos nas situações de aborto provocado; da falta de 

esclarecimentos e orientações adequadas; da falta de privacidade quando examinadas; do 

abuso sexual por profissionais, entre outras situações inadequadas de atendimento à saúde 

da mulher e que caracterizam violência (Njaine et al., 1997; Fontana, 1999).  

Outro fato que merece ser ressaltado, é que, embora as mulheres vítimas de 

violência doméstica cheguem com freqüência aos serviços de saúde públicos ou privados, 

portando sinais e sintomas característicos de violência, geralmente, profissionais de saúde 

não os percebem ou quando identificados, são ignorados como uma questão de saúde 

(Portella, 2000).  

De fato, segundo Brasil (2002d), em nosso país, os profissionais de saúde, 

operadores do direito e outros funcionários de potenciais serviços de porta de entrada que 

recepcionam a clientela vitimizada, precisam estar mais sensibilizados, informados e 

capacitados para acolher as vítimas e promover o atendimento respeitando seus direitos de 

cidadania.  

De acordo com Camargo (2000), dentre as resistências encontradas em relação ao 

reconhecimento da violência contra a mulher como problema de saúde, estão: uma 

concepção compartimentalizada e medicalizada, que se expressa nas práticas profissionais 

meramente prescritas, na desvalorização do sentimento e do relato da paciente e na 

imposição de condutas massificantes e clinicamente inadequadas.  

Este fato se dá, segundo Diniz et al. (1999) e Oliveira (1999) devido as influências 

das relações de gênero ainda vigentes em nosso país, que levam os profissionais de saúde a 

ignorarem esta síndrome, desconhecê- la ou ficarem insensíveis a ela.  
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Ainda, no tocante ao péssimo atendimento à saúde da mulher, no Brasil e em outras 

partes da América Latina, Anderson apud Chade (2002) afirma que, mulheres continuam 

vivendo como cidadãs de segunda classe, ao terem menor acesso a recursos, bens e 

serviços essenciais, desfavorecendo- lhes um nível adequado de saúde. 

 Esta afirmativa, apoia-se em um documento do Programa da Mulher, Saúde e 

Desenvolvimento da OPAS, que aponta alguns fatores geradores de impactos negativos à 

saúde feminina, traduzidos por controvérsias em torno da saúde reprodutiva da mulher, seu 

papel sexual e o acesso a métodos contraceptivos. A discriminação relativa à mulher, 

também pode ser notada nas primeiras etapas de sua vida, quando em muitos países em 

desenvolvimento, o estado nutricional das meninas é inferior ao dos meninos – incluindo o 

aleitamento materno, fator indicativo de altas taxas de mortalidade infantil entre meninas 

(Barsted, 1994; Como..., 1999).  

No entanto, afora as violências doméstica e institucional presentes em diferentes 

fases da vida da mulher, outras formas de violência como a policial, a escolar e a urbana, 

também têm atingido a mulher, merecendo igual atenção de autoridades e da sociedade 

civil, onde cada dia mais, a marginalidade tem contribuído para a banalização da violência 

e motivado a atuação repressiva das polícias contra marginais, provocando resposta com 

igual ou maior teor de agressividade e contribuindo deste modo, com uma crescente onda 

de medo e insegurança pública (Lima apud Izumino, 1998).  

Sobre a violência urbana que vitimiza a mulher, Veiga & Oyama (2000) e Santos 

(2001), referem-se a essa, enfocando a banalização de crimes gravíssimos, associados a 

impunidade e ao clima de bangue-bangue instalados nas cidades brasileiras, contribuintes à 

criação de uma cultura de violência em nosso país.  

Como exemplo, os autores citam as capitais brasileiras, onde tem sido registrado 

um número crescente de latrocínios176 de mulheres. Assim,   

“O aumento do número de mulheres mortas em assaltos confirma as 
percepções mais sombrias. Em 1996, elas representavam 16% das 
vítimas de latrocínio. Em 1998, a porcentagem saltou para 36%, 
segundo pesquisa realizada em catorze Estados pelo Movimento 
Nacional de Direitos Humanos.” (Veiga & Oyama, 2000, p. 1). 

  
  

                                                 
176 Tentativa de assalto seguida de morte, conforme o art. 157, § 3° do CPB. Considerado crime 
hediondo; (Veiga & Oyama, 2000). 
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Especificamente, em relação a cidade de São Paulo, estes autores apontam para um 

índice de trinta mulheres assaltadas por hora, uma a cada dois minutos e, à prática do 

seqüestro relâmpago 177, que correspondeu a 3.000 seqüestros deste gênero, em 1999, sendo  

metade das vítimas, mulheres.  

Estes crimes têm sido motivados por duas situações: a independência financeira de 

muitas mulheres, que têm carro, dinheiro na bolsa e cartão bancário e, por sua menor força 

física, representando assim aos criminosos, uma ameaça de reação em potencial muito 

menor. Apesar disso, muitos assassinatos de mulheres já ocorridos e registrados no Brasil, 

foram e continuam sendo desencadeados pelo pânico da maioria das vítimas, o que as leva 

a reações de fuga. Então, diante à resistência de uma mulher, a reação dos ladrões tende 

geralmente, a ser imediata e violenta, levando ao homicídio da vítima indefesa.  

Mesmo sendo o tráfico de drogas uma das molas propulsoras da criminalidade, a 

maioria destes homicídios acontece por motivo fútil, os ladrões são cada vez mais jovens, 

mais imprudentes e impulsivos (Kahn apud Veiga & Oyama, 2000). 

Outros dados oficiais relativos à violência urbana vitimizadora da mulher, apontam 

que na Venezuela, de 1992 a 1997, pelo menos 591 mulheres foram vítimas de homicídio. 

Deste total, 71% tinham idade entre 21 e 30 anos; 8% dos homicídios tiveram causa 

passional; 14% foram motivados por brigas; 28% por roubo seguido de estupro e 11% por 

espancamento.  

Ciente da complexa e extensa problemática relativa a violência contra a mulher, 

Fontana (1999) chama a atenção para o exercício da cidadania no cotidiano de todos os 

cidadãos, objetivando o fim desta violência ao sustentar o entendimento de que a justiça 

com eqüidade social só será alcançada se toda a sociedade se comprometer a erradicar a 

violência como uma prática natural e promover a democracia não apenas no espaço 

público, mas também nas relações privadas. 

Este, é igualmente o pensamento de Jurema (2001), que defende a necessidade de 

se erradicar todos as formas de violência e de discriminação contra a mulher, pois, ainda 

assistimos a situações humilhantes, como o espancamento de mulheres em supermercados 

e os leilões de virgens, atos que nos põem na tênue linha entre a civilização e a barbárie.  

                                                 
177 A pessoa, sob a mira de um revolver, circula de carro em companhia de criminosos até caixas eletrônicos, 
onde é forçada a fazer saques com o uso de cartões bancários (Veiga & Oyama, 2000). 
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Em 1991, a data de 25 de novembro foi instituída como o Dia Internacional de Não-

Violência contra a Mulher178, embora, diariamente, os meios de comunicação de massa e 

algumas estatísticas oficiais brasileiras e internacionais, prossigam indicando que as 

mulheres continuam a ser violentadas física e psiquicamente, na maioria dos países do 

mundo e praticamente, em diversos locais como: seus lares, nas ruas, no ambiente de 

trabalho e mesmo em instituições fechadas, como as prisões, hospitais psiquiátricos e 

asilos (Cfêmea, 2000b).  

É portanto, o que tem ocorrido também com mulheres detentas no Brasil, vítimas 

de múltiplas formas de violência, inclusive a sexual, expondo-as ao contágio às IST-aids e 

outras infecções, sendo que, enquanto na prisão, além de serem mantidas pelo sistema 

penal em situação de subordinação e submissão, perdem sua autonomia e por vezes, o 

apoio da família, que em geral, é completamente desestruturada, cheia de conflitos e 

atitudes violentas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
178 Instituído durante o 1º Encontro Feminista Latino-Americano e do Caribe, em Bogotá, 1981. A data 
referencia a morte das irmãs Mirabal, assassinadas na República dominicana durante o regime do ditador 
Trujillo, em 1960 (Ramos, 2002). 
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§ A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E SUAS IMPLICAÇÕES NA VIDA DA 
MULHER 

 
 

 
 

 

istoricamente, a violência doméstica é perpetrada contra a mulher 

há muitos séculos. A partir destes referenciais, Lessa apud Thomé (2001) baseia-se em um 

estudo científico feito por uma antropóloga que pesquisou esqueletos datados dos anos 400 

a 1.000, encontrados num cemitério de San Pedro de Atacama, no deserto do norte chileno.  

Foi descoberto então, que o índice de lesões em ossadas femininas mais antigas era 

quatro vezes maior do que o observado entre os homens – 23% das mulheres tinham 

cicatrizes nos ossos, enquanto que nos homens a proporção era de 5,8%.  As mulheres 

foram machucadas, na maior parte das vezes, na testa e no osso cúbito, demonstrando que 

foram  feridas num gesto de defesa, ao erguer a mão para proteger o rosto e aparar o golpe. 

Após vários outros estudos etnográficos, concluimos então, que as mulheres já eram 

vítimas de agressões desde o século V, independentemente, da tensão social, embora não 

possamos dizer se na época, este comportamento era moralmente, aceito ou não.  

Embora, até poucos anos atrás, a violência doméstica tenha sido considerada por 

muitos como tabu, pois ninguém falava a respeito. Admitia-se tê- la testemunhado e nada se 

fazia para impedí- la. Hoje, graças às atividades levadas a cabo por organizações de 

promoção da condição feminina e inúmeras campanhas de sensibilização ocorridas em 

vários países, o assunto ganhou domínio público, embora de acordo com a União Européia 

(EU) continue sendo um tabu para muitas famílias (União..., 1999; Como..., 1999).  

Mas, mesmo historicamente oculta por detrás das paredes do lar, a violência 

doméstica que vitimiza a mulher179 começou a ganhar visibilidade a partir dos anos 80, 

durante o processo de democratização de muitos países da América Latina. Assim, Brecha 

(2001) afirma ter sido sob o impulso das organizações de mulheres, que este fenômeno 

teve seu silêncio rompido, sendo transformado em um compromisso prioritário.  

                                                 
179 A violência contra a mulher foi apontada de forma expressa pela primeira vez em Copenhague, em 1980, 
na Conferência Mundial da ONU do Decênio para a Mulher, que inclui uma resolução denominada “A 
mulher maltratada e a violência na família” (Brecha, 2001). 

H 
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No Brasil, em fins da década de 80, o IBGE, no Suplemento Especial sobre Justiça 

e Vitimização da Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, constatou que  

“...63% das vítimas de agressões físicas cometidas por parentes no 
espaço doméstico eram mulheres. Esse reconhecimento oficial de um tipo 
específico de criminalidade ratificou as denúncias do movimento de 
mulheres sobre a violência doméstica e ensejou novos estudos e 
levantamentos de dados sobre esse fenômeno.” (Kuchemann & Viezzer, 
1998, p. 1). 
 

Já, em relação aos países integrantes da UE, a questão da violência doméstica 

contra a mulher, foi suscitada pela primeira vez no âmbito da comunicação em 1996, sobre 

tráfico de mulheres, quando em 1997, foi lançada uma campanha destinada a promover 

uma atitude de tolerância zero, tendo em vista, altos índices de mulheres vitimizadas 

(União..., 1999).   

Artigo de Canas (2002), sobre a violência doméstica vitimizadora de mulheres da 

UE, cita que as espanholas até 25 anos de idade, somam o maior contingente de vítimas 

entre todos os demais países associados. No Brasil, ao afirmar que a violência doméstica é 

um problema sem fronteiras, Harazim (1998) entende que esta modalidade de violência 

perpassa os tempos como um problema social complexo e que, a este respeito, a 

consciência coletiva tem sedimentado também a idéia da tolerância zero.  

De acordo com Teles & Melo (2002, p. 26), esta forma de violência é reconhecida 

pela CFB, em seu parágrafo 8º, artigo 266, que diz ser o Estado quem assegurará a 

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

coibir a violência em âmbito de suas relações.  

Ainda, é sob a influência de vários movimentos sociais em todo o mundo voltados a 

prevenção e combate da violência doméstica no Brasil, que Diniz et al. (1999) e Doxsey 

(2001), apresentam uma acepção mais abrangente desta violência, a qual abarca as 

violências física, psicológica180, emocional e sexual que podem ocorrer no espaço 

doméstico ou por causa dele, exercida por um dos seus membros sobre o outro ou outros, 

ou fora desse espaço, entre pessoas que com ele tenham alguma relação.  

                                                 
180 Refere -se a maus-tratos como xingamentos, ofensas à conduta moral e ameaças, atitudes agressivas como 
quebrar objetos da vítima, rasgar roupas e outras formas indiretas de agressão (Rusche, 2002). É 
infinitamente mais danosa e mais comum  do que a violência física; trata-se da forma de abuso mais difícil de 
ser identificada por não deixar marcas no corpo; ela é comumente camuflada pela sutileza das relações 
intrafamiliares, mas causa sofrimento e conduz a  mulher a alterações de comportamento, postura corporal 
e/ou reações psicossomáticas (Vieira, M., 2001). 
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Diniz et al. (1999) explicam que a violência doméstica extrapola os limites do 

grupo familiar, quando por exemplo, a empregada doméstica é muitas vezes, obrigada a 

prestar favores sexuais ao dono da casa.  

Esta forma de violência, também extravasa o espaço da residência, quando o 

homem espera a mulher sair do trabalho para surrá- la na frente dos seus colegas ou quando 

assedia sexualmente sua filha, mesmo depois do afastamento desta, de seu domicílio 

(Saffioti apud FAPESP, 2002).  

É fato que a violência doméstica vitimiza homens e mulheres em diferentes fases de 

sua vida. Mas, de acordo com Silva (2002), em quase 95% dos casos de violência 

doméstica no Brasil, o homem é o ofensor, inclusive de mulheres grávidas181, sendo raros 

os registros de parceiras que agridem fisicamente seus companheiros.  

Exemplificando esta situação, Shimazaki et al. (2002) citam uma incidência em 

torno de 80%, de casos de violência doméstica e sexual de adultos e crianças do sexo 

feminino, ocorridas no âmago dos vínculos sociais afetivos entre familiares, casais, amigos 

e vizinhos. Esse índice, diz respeito ao total de casos atendidos pelo Programa de Atenção 

às Mulheres Vítimas de Violência – Mulher de Verdade, implantado em Curitiba, a partir 

de março de 2002 até outubro do mesmo ano.  

Estudos realizados ONU em 1999, também revelam que, em relação à Bolívia, 

98,4% de todas as vítimas de violência doméstica, são mulheres. Por sua vez, no Chile, em 

1997, estatísticas policiais identificaram o homem como o principal ofensor da mulher, 

representando 85% do total de pessoas autoras de violência dentro do meio familiar (Teles 

& Melo, 2002).  

No entanto, Saffioti (1994b) chama a atenção para o fato de que a mulher enquanto 

vítima, não é passiva, como defendem alguns pesquisadores. Em seu artigo, a autora trata a 

mulher como pessoa dotada de vontade e capacidade de reação, ainda que em muitas 

vezes, fique em desvantagem para pôr fim à violência sofrida. Portanto, as mulheres 

também exercem a violência doméstica, inclusive, contra seus companheiros, apesar de ser 

mais comum e intensa contra crianças e idosos (Harazim, 1998; Weis, 1999; Cabral, 1999).  

Embora Diniz et al. (1999) em seus estudos, não tenham se referido 

especificamente, à vitimização da mulher, diversas pesquisas indicam ser ela o principal 
                                                 
181 Ao redor do mundo, uma de cada quatro mulheres sofrem violência física tipo espancamento e/ou sexual 
durante a gravidez, geralmente perpetrada por seu parceiro, podendo causar grande impacto na gravidez, 
como: aumento do risco de abortos espontâneos ou provocados, de trabalho de parto prematuro, de 
sofrimento fetal e baixo peso da criança ao nascer. Segundo citam os autores do boletim (Como..., 1999, p. 
16-7), “...as estimativas variam amplamente...Nos EUA, por exemplo, as estimativas de abuso durante a 
gravidez, variam de 3% a 11% das mulheres adultas, chegando a 38% das mães adolescentes.”.  
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alvo182 de múltiplas formas de violência doméstica, protagonizadas principalmente, por seu 

parceiro sexual ou pessoa com quem tem algum vínculo afetivo, superando o número de 

casos de ofensas contra crianças e adolescentes (Soares et al., 1998; Freitas, 2000; Ballone 

& Ortolani, 2001; Vieira M., 2001; Pena Neto, 2001; Viana, 2002; Rusche, 2002).  

Gangley apud Doxsey (2001) corrobora que a violência doméstica ou intrafamiliar, 

direciona-se mais à mulher183 tornando-a a principal vítima entre crianças, idosos e 

portadores de deficiências. Tal violência, caracteriza-se por agressividade e 

repressão/coação,  que corresponde a ataques físicos, sexuais e psicológicos, bem como 

coação econômica, que adultos ou adolescentes usam contra seus companheiros íntimos, 

praticados sobretudo, por maridos, companheiros, pais e padrastos184 (Noronha & Daltro, 

1991; Brasil, 1993; Giffin, 1994; Diniz, 1997; Saffioti, 1997b; Guerra, 2002; Teles & 

Melo, 2002).   

Mesmo quando na infância e adolescência, o sexo feminino é apontado 

quantitativamente por Saffioti (1997a), como principal vítima da violência doméstica se 

comparado à crianças e adolescentes do sexo masculino. A partir disto, a autora menciona 

que, os homens praticam violências mútuas, porém, no caso desta forma de violência, a 

probabilidade de ofensor e vítima serem os mesmos, é infinitamente mais remota.  

Ainda, de acordo com Silva (2002), cerca de 70% dos ofensores costumam também 

violentar física ou sexualmente os filhos, crianças e adolescentes que sofrem ao 

presenciarem com freqüência, a mãe sendo espancada ou estuprada pelo pai ou padrasto 

dentro de casa.185 

                                                 
182 No mundo, a cada cinco anos, a mulher perde um ano de vida saudável se sofre violência doméstica. Na 
América Latina, a violência doméstica atinge entre 25% e 50% das mulheres (Soares et al., 1998; Unifem 
apud Pena Neto, 2001). No Brasil, as mulheres são vítimas em 84,3% dos casos, estando com mais 
freqüência nas faixas etárias: 24,6% de 18 a 35 anos, 21,3% de 36 a 45 anos e 13% de 46 a 55 anos (Ballone 
& Ortolani, 2001). 
183 O risco de uma mulher ser agredida em sua própria casa pelo pai de seus filhos, ex-marido ou atual 
companheiro é nove vezes maior que sofrer algum ataque violento na rua ou no local de trabalho (BID/1998 
apud Guerra, 2002). 
184No Rio de Janeiro, foi registrado em 1998, 5.098 ocorrências de violência doméstica/mês, ou 170/dia, 
significando que a cada hora, há sete mulheres em situação de violência, segundo levantamento do Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher (CEDIM). 40% dos homicídios de autoria conhecida contra mulheres no 
município de São Paulo, são intrafamiliares. A média nacional é de 66% conforme dados do Movimento 
Nacional dos Direitos Humanos (Lima apud Harazim, 1998). 
185 Considerando esta problemática, Ballone & Ortolani (2001) afirmam que a violência doméstica é 
considerada um dos fatores que mais estimula crianças e adolescentes a viver nas ruas, haja vista, várias 
pesquisas confirmando que menores de rua, citam  como motivos para saírem de casa, maus tratos corporais, 
castigos físicos, violência sexual e conflitos domésticos, o que inclui ter presenciado o espancamento da mãe 
pelo companheiro.  
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Saffioti (1994b) enfatiza que de alguma forma, os filhos participam das relações 

violentas, como vítimas, presenciando cenas ou se posicionando a favor de uma das partes. 

Considerando igualmente o contexto doméstico, de acordo com Ballone & Ortolani 

(2001), a violência psicológica contra crianças e adolescentes, caracteriza-se por atitudes 

de rejeição, depreciação, discriminação, humilhação, desrespeito e punições exageradas, 

ocorrendo por exemplo, quando adultos usam ameaças ou estratégias semelhantes para 

exigir que a criança obedeça a um comando; quando a comparam à outras, depreciando-a 

ou quando lhe negam afeto.   

Em relação ao ambiente doméstico, Saffioti (1994b) afirma que  não se pode haver 

melhor escola de violência. E, em termos de relações cronificadas de violência, a família 

oferece melhores cursos que o espaço público.  

Sobre à exposição de jovens e crianças à violência, Cardia (1998) destaca a 

importância do vínculo familiar, ou seja, do seu grau de estabilidade afetiva na família, o 

que pode favorecer ou agravar comportamentos violentos e autodestrutivos em outros 

ambientes como o escolar, diante a sensação de se achar sem saída, com baixa auto-estima 

e em estado depressivo.  

Já, ao comentar as considerações de Neves, magistrado lusitano, sobre o conceito 

de violência doméstica, Doxsey (2001) cita que, neste mundo cada vez mais globalizado, 

tal conceito tem sofrido alterações nas últimas três décadas, devido às influências de 

movimentos sociais relevantes, como os de feministas e de emancipação das mulheres nas 

décadas de 50 e 60.  

Dentre os principais movimentos ocorridos em diversas partes do mundo, estão: a 

DUDH, de 1948; a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Contra as Mulheres, de 1979; a Convenção para a Eliminação da Violência Contra a 

Mulher, concluída em Viena em 1993 e a Resolução do Parlamento Europeu sobre a 

necessidade de desenvolver na UE, uma campanha de recusa total de violência contra as 

mulheres, em 1997 (Como..., 1999). 

O Conselho da Europa também é mencionado por Doxsey (2001), posto 

caracterizar a violência doméstica enquanto atitude física ou de omissão transcorrida no 

âmbito da família por um dos seus membros, atingindo a vida, a integridade física, 

psíquica, a liberdade de algum membro da mesma família ou que ainda, venha a 

comprometer gravemente, o desenvolvimento da sua personalidade.186 

                                                 
18641% dos homens que espancam suas parceiras também são violentos com as crianças da casa. Um terço 
dessas crianças, tende a perpetuar a agressividade adultas (Doxsey, 2001). 
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Já, Saffioti apud Soares et al. (1998) e Teles & Melo (2002) distinguem a violência 

familiar, da violência doméstica, sendo que a primeira, envolve todas as pessoas 

relacionadas por laços consangüíneos ou afins, enquanto a segunda, é mais ampla, ao 

abranger pessoas que vivem sobre o mesmo teto, porém, não necessariamente, vinculadas 

por laços parentais.  

De acordo com Saffioti & Almeida (1995), o espaço doméstico onde se dá a 

violência é território simbólico. Já a violência intrafamiliar, que se dá em razão das 

relações de parentesco consangüíneo e/ou afins, pode não ser caracterizada como violência 

doméstica, por ter ocorrido fora daque le território simbólico (Teles & Melo, 2002). 

Para a maioria dos estudiosos, tanto a violência doméstica como a intrafamiliar, 

recobrem todas as atitudes ofensivas ocorridas no seio da família187 e, uma vez integrante 

da experiência de muitos lares, pesquisadores concordam que a casa é um dos lugares mais 

perigosos das sociedades modernas (Giffin, 1994; Saffioti, 1994b; Cabral, 1999; Corrêa, 

2000; Oliveira apud Doxsey, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Na Bolívia, de acordo com a lei intitulada Violência na família ou doméstica, a 

violência privada contra a mulher, é compreendida como agressão física, psicológica ou 

sexual cometida pelo cônjuge ou convivente, pelos ascendentes e descendentes, irmãos, 

parentes civis ou afins em linha direta ou colateral; os tutores, curadores ou encarregados 

da justiça. Já no Chile, legislação específica sob o título de Lei da violência intrafamiliar, 

define esta forma de violência como todo maltrato que afete a saúde física ou psíquica de 

ascendente, cônjuge, convivente, menores de idade ou incapazes, sejam descendentes, 

adotados, tutelados, colaterais consangüíneos até o quarto grau, dependente de qualquer 

dos membros do grupo familiar (Teles & Melo, 2002). 

Portella (2000) refere-se à violência doméstica como violência entre quatro 

paredes, posto envolver relações familiares, amorosas, íntimas e de amizade, escapando a 

lógica da divisão social entre pobres e ricos, tradicionais e modernos. Sua prática implica 

em ações ou condutas de pessoas ofensoras, capazes de causarem morte, dano ou 

sofrimento físico, sexual ou psicológico à vítima, a maioria das vezes, mulher.  

Trata-se portanto, de uma das formas mais comuns de manifestação da violência, 

pouco reconhecida no mundo, e uma das mais invisíveis, mesmo violando freqüentemente 

muitos dos direitos humanos (União..., 1999).  

                                                 
187A violência intrafamiliar é a que vitimiza as pessoas da família em geral, desintegrando lares, separando 
casais, gerando mais violência, enfim, desagregando aquilo que a CFB de 1988 considera a família – base da 
sociedade (artigo 226) (Barsted, 1994; Teles & Melo, 2002).  
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Sob este aspecto, Teles & Melo (2002) resgatam que desde a Conferência Mundial 

de Direitos Humanos, realizada em Viena na Áustria, em 1993, a violência doméstica que 

vitimiza mulheres em todo o mundo, foi reconhecida como violação dos direitos humanos, 

sendo um fenômeno presente em diferentes classes sociais, grupos étnicos, posições 

econômicas e profissionais.  

Então, apesar de algumas pequenas diferenças em sua conceituação, a violência 

doméstica é apontada de modo abrangente em várias pesquisas científicas nacionais e 

internacionais, englobando diversas condutas violentas transcorridas no espaço privado188, 

que vão, desde ameaça ao espancamento, da tortura psicológica ao estupro até o homicídio 

(Cabral, 1999; Freitas, 2000; Ballone & Ortolani, 2001; Rusche, 2002; Viana, 2002).   

Segundo Costa (1998) e Harazim (1998), domingo é o dia de maior incidência de 

maus-tratos da mulher em ambiente domiciliar. No Brasil, a procura mais intensa de ajuda 

ocorre às segundas-feiras, logo que acaba o fim de semana de agressões, quando a vítima 

tem poucas possibilidades de escape, pois o ofensor está dentro de casa.189 Neste contexto, 

a violência física predomina, caracterizando-se por espancamento190 e/ou lesões 

corporais191 com os mais diversos tipos de armas, podendo resultar em homicídio.192 

Azevedo (1985) em estudo cuja tônica é a pesquisa-denúncia, define a violência 

física contra mulheres, mais especificamente, o espancamento, como sendo a exacerbação 

de um relacionamento hierárquico entre os sexos; a violência masculina é um exercício 

perverso da dominação do macho sobre a fêmea. 

Soares et al. (1998), Stringueto (2000), Nunomura (2001) e Guerra (2002) afirmam 

que aproximadamente, 25% das mulheres brasileiras são espancadas pelo marido, 

namorado ou amante193, enquanto estatísticas internacionais revelam que uma a cada 

quatro mulheres é ou já foi agredida pelo parceiro em seu próprio lar.  

                                                 
188 As estatísticas disponíveis e os registros nas DDM (no Brasil), demonstram que 70% dos incidentes 
acontecem dentro de casa e o ofensor é o próprio marido ou companheiro (Soares et al., 1998). 
189 Apanhar dentro de casa é uma realidade para 63% das mulheres brasileiras ( Doxsey, 2001; Ministério da 
Justiça/1998 apud Guerra, 2002).  
190 Ato ou efeito de espancar. Agredir com pancadas; desancar, que por sua vez significa bater muito em; 
maltratar (Ferreira, 2000). 
191 Mais de 40% das violências resultam em lesões corporais graves decorrentes de socos, tapas, chutes, 
amarramentos, queimaduras, espancamentos e constrangimentos. No Brasil, 70% dos casos de incidentes 
violentos devem-se ao espancamento de mulheres por seus companheiros (Soares et al., 1998; HRW/1995-6 
apud Guerra, 2002). 
192 A violência doméstica é a maior causa de ferimentos femininos em todo o mundo e a principal causa de 
morte de mulheres entre 14 e 44 anos (Human Rights Watch/1996 apud Guerra, 2002). 
193 Dados baseados em BO emitidos por Delegacias de Polícia. Os casos não notificados, não estão incluídos 
nesta porcentagem (Stringueto, 2000). 
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Estas autoras citam que em países do Terceiro Mundo, como a Índia, esta taxa 

chega a 75% e na América Cent ral a 50%. Já, nos EUA, a taxa é semelhante a do Brasil.  

De acordo com Constance (2001), no Suriname, as estatísticas de 1994, 

demonstram que 64% das mulheres do país já sofreram violência em sua vida conjugal, 

sendo que em 1997, mais de 17% das agressões físicas constantes dos registros policiais, 

foram classificadas como domésticas. A autora acredita que os níveis de violência 

intrafamiliar, sejam similares em muitos outros países do Caribe.  

Ainda, conforme mencionam Ballone & Ortolani (2001), a violênc ia física engloba 

também, outros atos de verdadeiro sadismo, como queimaduras com pontas de cigarro, 

água fervendo e privação de comida e água, por exemplo. A atitude do homem de agredir 

fisicamente, é covardemente prevalecida de sua maior força física, em relação a da mulher.  

De acordo com Silva (2002), nas disputas domésticas, um parceiro é espancado, 

intimidado e aterrorizado pelo outro, não se tratando de um combate entre duas pessoas em 

luta, posto uma pessoa dominar e controlar a outra.  

Pesquisa realizada sobre violência no Brasil pela Fundação Perseu Abramo (FPA) 

em 2001, investigou 2.500 mulheres, sendo que das que indicaram sofrer violência 

doméstica perpetrada pelo atual ou ex-marido, companheiro ou namorado, 33% disseram 

ter sido vítimas de violência física, caracterizada por espancamento e estupro (Rusche, 

2002).  

Já, entre os 849 processos criminais saídos de casos atendidos pela primeira (em 

1988) e pela terceira (em 1988 e 1992) DDM da cidade de São Paulo, estudados em 

pesquisa sobre violência doméstica: questão de polícia e de sociedade194, coordenada por 

Saffioti, 81,5% referem-se a lesões corporais dolosas, ou seja, evidências de agressões 

físicas suficientes para que a polícia levasse o caso à Justiça (Ballone & Ortolani, 2001; 

FAPESP, 2002).  

Com relação ao assassinato de mulheres, Kuchemann & Viezzer (1998) e Bernardi 

(2001a) resgatam pesquisa realizada pelo Movimento Nacional dos Direitos Humanos 

(MNDH), em 15 estados brasileiros, nos anos de 1996 e 1997, indicativa de que 72,28% 

dos homicídios de mulheres, esses foram cometidos por homens com alguma relação de 

parentesco ou de proximidade com as vítimas, estando portanto, na condição de marido, 

ex-marido, companheiro, namorado, vizinho, irmão ou pai.  

                                                 
194 Foram levantados 170 mil BO (anos 1988 e 1992) das DDM da cidade de São Paulo, de alguns 
municípios do interior de São Paulo e de outros 21 Estados brasileiros, além de 10% dos DPs, tomando-se os 
crimes mais freqüentemente perpetrados contra mulheres (FAPESP, 2002). 
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Minayo (1998-1999) menciona estudos localizados, indicativos de que cerca de 

25% das mortes de mulheres em idade fértil, associam-se à violência, sendo que, mais de 

60% foram cometidas por seus companheiros.  

De acordo com Viana (2002), os homicídios que vitimizam mulheres no Brasil, 

geralmente têm aspectos peculiares, tratando-se em grande parte dos casos, de crimes 

passionais ou resultado de estupro. Assim, o perfil das mulheres vítimas de homicídio 

doloso, na maior parte das vezes, relaciona-se com ciúme, desentendimento com o parceiro 

ou correspondem a casos de estupro195, seguido de morte. A autora também comenta o 

envolvimento, cada vez maior, da mulher com o tráfico de drogas, fator contribuinte ao 

aumento do número de homicídios, principalmente como queima de arquivo, podendo 

inclusive, ocorrer no interior do espaço doméstico.  

Por sua vez, Vieira M. (2001) resgata que a violência psicológica sofrida pela 

mulher, deve ser considerada uma forma silenciosa de agressão, sendo geralmente, vivida 

no seu cotidiano e pouco considerada até os dias atuais. Comumente, ela é demonstrada 

através da ridicularização do físico da mulher pelo homem, ao utilizar-se de expressões 

como: “gorda”; “magricela”; “velha” e “relaxada”; fazendo menção sobre sua 

incapacidade intelectual ao denominá- la de: “burra” e “desinformada” ou mesmo através 

de atitudes constantes de censura caracterizadas por pressões, cobranças e comparações. 

Portanto, costuma ser provocada por chantagem, ameaça,  humilhação e desprezo do 

ofensor pela vítima.  

Vieira M. (2001) cita que o acúmulo vivencial desta forma de violência, seja contra 

crianças, adolescentes ou mulheres, faz elevar os índices de freqüência aos hospitais 

psiquiátricos, o nível de distúrbios mentais, bem como o índice das estatísticas das pessoas 

suicidas. Segundo a autora, pode-se então, considerar que a forte pressão psicológica 

alcança características de tortura196 quando movida por objetivo definido da qual a vítima é 

o meio.   

Quanto a violência de ordem moral, essa compreende a calúnia, a difamação e a 

injúria, sendo que a violência emocional, é entendida como privação da vontade própria, 

                                                 
195 Recente decisão de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, determinou que o 
estupro só deve ser considerado crime hediondo mediante lesões físicas graves ou morte da vítima. Inúmeras 
ONGs brasileiras ligadas aos Direitos da Mulher, têm se mobilizado contra esta decisão, por considerá-la um 
retrocesso (Viana, 2002). 
196 Especialistas têm comparado alguns métodos usados pelos ofensores com aqueles que são utilizados por 
terroristas para subjugar seus reféns (Silva, 2002). 
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que resulta em constrangimento e insatisfação pessoal. Mas, a violência sexual197 implica 

na prática do estupro e de atos libidinosos, sendo os últimos, capazes de envolver todos os 

demais crimes sexuais, causando portanto, danos incontestáveis, tanto físico quanto moral 

e emocional, para o resto da vida (Aquino et al., 1995; Minayo, 1998-9; Diniz et al., 1999; 

Ballone & Ortolani, 2001; Reis, 2001; Teles & Melo, 2002). 

Diniz et al. (1999) explicam que a violência doméstica ocorre, graças ao 

estabelecimento de um território físico e de um outro simbólico, onde o homem tem 

praticamente domínio total. Então, “...seu território geográfico é constituído pelo espaço 

do domínio e todas as pessoas que vivem sob o mesmo teto, vinculadas ou não pelos laços 

de parentesco ao chefe do local, lhes devem obediência..”.  

De acordo com Rusche (2002) e Shimazaki et al. (2002), por trás da violência 

doméstica que vitimiza muitas mulheres, impera uma relação de força, traduzida pelo 

poder de dominação do homem e a submissão da mulher. Assim, papéis sociais impostos a 

homens e mulheres, geralmente reforçados por culturas patriarcais, estabelecem relações 

de violência entre os sexos. Camurça (2000) e Doxsey (2001) corroboram a idéia de que a 

violência doméstica apoia-se na base do exercício do poder, mediante o uso da força física, 

psicológica, econômica ou política. 

No entanto, considerando a complexidade das relações pessoais no contexto 

familiar doméstico, Grossi (1998) e Portella (2000) resgatam que o poder masculino conta 

muitas vezes, com a concordância das próprias mulheres, crianças e da sociedade em geral. 

Deste modo, idéias e modelos são transmitidos e reconstruídos cotidianamente, por adultos 

de ambos os sexos, durante o processo de educação das crianças.  

É assim que a violência de gênero ocorre com freqüência no ambiente doméstico. É 

transmitida de geração para geração. Ela se enraíza de tal forma nas relações humanas, que 

é vista como natural, como se fizesse parte da natureza humana. Deste modo, Teles & 

Melo (2002) justificam a expressão “mulheres gostam de apanhar”, ainda tão comumente, 

ouvida no Brasil, em detrimento da legitimação de condutas violentas por nossa sociedade. 

Isso, tem dificultado a denúncia e a implantação de processos preventivos que podem 

desarraigar a prática dessa forma de violência.  

Por sua vez, Cabral (1999) afirma que um grande número de agressões contra 

mulheres no meio doméstico, ocorre justamente quando estas decidem trabalhar fora de 

                                                 
197 No Brasil, uma em cada sete mulheres casadas é violada pelo marido. Em torno de 60% e provavelmente 
todas as mulheres que sofrem agressão física, são também sexualmente abusadas pelos companheiros (Silva, 
2002).  



 
 

 

171Revisão da Literatura

casa, ou quando ousam manifestar seus pontos de vista contrários aos seus maridos, 

contestando regras que ainda predominam em nosso meio.  

De acordo com Paiva (1999), a falta de diálogo entre casais, é comum em relações 

onde o homem é quem se acha sempre com a razão, partindo para a agressão física para 

impor seu poder ao não admitir os erros da companheira.  

Para explicar este processo, Grossi (1998) e Portella (2000) resgatam que a 

violência doméstica que vitimiza a mulher, apoia-se no modelo de relações de gênero, 

fundamentado em noções de honra e vergonha, adotado em nosso país.  Assim, quando um 

dos membros do casal considera que o outro não está cumprindo o seu papel de provedor, 

boa mãe, esposa fiel ou boa dona de casa, por exemplo, surge a insatisfação que possibilita 

o desencadeamento da violência intrafamiliar.  

Portella (2000) acredita que tal situação, possa ser explicada através da existência 

de crenças que legitimam a violência doméstica entre homens e mulheres, todas, 

associadas ao modo como devem se comportar dentro do casamento e na sociedade. Dentre 

estas crenças, estão o controle como fazendo parte do amor e do casamento e o homem 

situado no lugar de maior poder, ao definir regras e comportamentos certos e errados na 

convivência conjugal.  

Porém, Gregori (1993) contrapõe-se a esta afirmação, por entender não ser preciso 

o homem ou a mulher estar insatisfeitos com a atuação do outro, com a quebra de regras, 

para que a violência doméstica ocorra. O homem bate na mulher, independente do que ela 

possa ter feito ou não para ele ficar satisfeito (Corrêa, 2000).  

Por sua vez, Giddens apud Grossi (1995) entende que os problemas resultantes de 

violência entre homens e mulheres, recaem sobre a impossibilidade de viver o ideal de 

conjugalidade moderna, baseado nos princípios do amor romântico. Sob este prisma, o 

vínculo afetivo conjugal, além de um contrato social, compõe uma ligação emocional de 

caráter instável e frágil entre dois indivíduos, pressupondo ao mesmo tempo, identidade e 

alteridade na relação. A autora refere-se ao amor que a menina cresce escutando, fazendo-a 

sonhar com um homem ideal e um lar feliz onde o parceiro a protegerá. Talvez, este amor 

romântico impregnado por tantos sonhos, possa ser mais uma maneira de compreender 

porque muitas mulheres não conseguem romper com uma relação conjugal violenta.  

Giddens (1993), também sustenta esta possibilidade, ao mencionar que o aumento 

da violência masculina pode ser uma das formas dos homens expressarem sua 

incapacidade de construírem uma nova identidade na relação com as mulheres dentro do 

relacionamento afetivo e sexual, onde o amor romântico é o ideal maior.  
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Já, Izumino (1998) e Diniz et al. (1999), resgatam o fato de que no Brasil, agressões 

comumente praticadas contra mulheres, por ocorrerem na maioria das vezes, num contexto 

de relações íntimas, privadas e interpessoais, não são socialmente elaboradas e 

reconhecidas como um crime.  

Em nosso país, não existe legislação específica que ampare a violência praticada 

contra a mulher e muito menos a violência doméstica. Apenas o CPB é utilizado, enquanto 

conjunto de leis que não leva em consideração a situação específica da mulher vítima desta 

forma de violência (Teles & Melo, 2002).  

Barsted (1994); Minayo (1998-1999) e Cabral (1999) entre outros, atribuem este 

fato ao papel de subordinação da mulher em relação aos homens. Por isso, as expressões 

violência leve ou em âmbito doméstico que afetam todo o seu ciclo vital, sempre foram 

consideradas normais e mantêm ainda hoje seu lugar nos espaços institucionais privado e 

público, inclusive, nos aparatos do Estado. 

Então, de acordo com Azevedo (1985), assegura-se a manutenção de um padrão 

hierárquico de relações de gênero, no cotidiano da vida familiar, não somente no Brasil, 

mas em muitos países latino-americanos e europeus.  

Nesta perspectiva, Diniz et al. (1999) confirmam que, a violência segue a ordem 

regida pelo modelo masculino, de modo que, nas relações tanto heterossexuais como 

homossexuais, regras são ditadas baseadas nele, tornando a violência importante 

componente de controle social. Daí, a visão natural do domínio masculino legitimando o 

fenômeno da violência perante muitas sociedades no mundo.  

Porém, a violência não pode ser pensada como uma via de mão única, embora a 

mulher continue vítima da síndrome do pequeno poder198, de que são cometidos também os 

homens, com freqüência. Na verdade, esta forma de violência, por não ser a expressão 

unilateral do temperamento violento de uma pessoa, pode se dizer, que é gestada em 

conjunto por vários membros no caldeirão da família (Gordin apud Saffioti, 1994b).  

Portella (2000) e Doxsey (2001), explicam que desta forma, surgem o vitimador e a 

vítima, corroborando a utilização da força como método para uma possível resolução de 

conflitos interpessoais, devendo a vítima concordar com seu ofensor ao ser anulada por ele, 

cuja posição/identidade é assim reforçada. Isso se dá, confirma Harazim (1998), porque a 

                                                 
198 Exacerbação das “qualidades” das pessoas momentaneamente investidas de poder, em detrimento de 
outras sobre quem este poder é exercido. Esta síndrome sempre tem lugar numa relação interpessoal e miúda, 
se comparada ao plano macrossocial. Porém, sua natureza não é individual, mas social, posto que a estrutura 
social tende a fornecer todos os elementos para sua ocorrência (Saffioti, 1997a). 



 
 

 

173Revisão da Literatura

essência da violência doméstica é a dominação da distribuição desigual dos poderes físico, 

econômico, psicológico, social e emocional entre sexos.  

Portanto, de acordo com este entendimento, o objeto final do comportamento 

violento é submeter o outro mediante o uso da força (Doxsey, 2001). A autora  menciona 

que entre os elementos identificadores da violência doméstica ou intrafamiliar estão: a 

conduta de adultos ou adolescentes contra seus parceiros íntimos no passado ou no 

presente, independentemente da estabilidade ou não de suas relações e de suas orientações 

sexuais; os comportamentos violentos correspondentes a agressões físicas, sexuais, 

psicológicas e coação econômica; o uso de várias táticas com ou sem lesões físicas, 

criminosas ou não, as quais são executadas em episódios múltiplos e às vezes, diários; a 

combinação de agressões físicas, atos aterrorizantes e táticas de controle do ofensor sobre a 

vítima, geradoras de medo e abuso físico e psicológico da mulher e filhos. Reafirma 

portanto, tratar-se de um comportamento intencional, dirigido para alcançar obediência da 

vítima e controle sobre ela.  

Como já anteriormente mencionado, o ambiente doméstico ou intrafamiliar também 

comporta diversas formas de violência contra crianças e adolescentes, inclusive as sexuais, 

as quais ocorrem principalmente, a partir de relações de confiança entre a vítima e o 

ofensor, o que justifica o fato do agente ativo ser alguém da família ou muito próximo da 

pessoa agredida (Saffioti, 1994b; Ballone & Ortolani, 2001; Silva, 2002).  

 Sobre a violência no âmbito doméstico contra crianças, Cabette & Chicarino (1998) 

e Ballone & Ortolani (2001), reafirmam tratar-se de atos ocorridos habitualmente, no lar e 

em situações cotidianas, sendo os pais, mães ou outros responsáveis, os principais 

ofensores. As violências cuja mãe é a principal ofensora, segundo os autores, voltam-se 

mais a crianças de zero a três anos, na fase em que começam a ter maior manifestação e 

contato com o ambiente em que vivem.  

Então, é comum o uso de objetos domésticos como instrumentos para provocar 

lesões, que vão desde agressões corporais do tipo chutes, tapas e socos até o arremesso das 

vítimas contra a parede ou o chão, provocando lesões graves e conseqüências letais, devido 

a descomunal desproporção física entre os sujeitos ativos e passivos.  

Os autores referenciam ainda, que as seqüelas e características deste tipo de 

violência, conduzem a um conjunto de sintomas denominados de Síndrome de Caffey ou 

Síndrome da Criança Espancada, a qual existe em todas as camadas sociais, gerando 

conseqüências funestas e cruéis para o desenvolvimento das vítimas (Ba llone & Ortolani, 

2001).  
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No entanto, nunca se conseguiu estabelecer o perfil do agressor físico e do agressor 

sexual. Tal afirmativa, apoia-se no fato de que, habitualmente, os perpetradores destas 

violências, possuem emprego e nele se relacionam convenientemente, desempenhando a 

contento outros papéis sociais visíveis  (Saffioti, 1994b).   

Já, ao analisar mais de 2.000 BOs de casos de espancamentos de mulheres 

brasileiras por seus maridos e companheiros, a autora verificou diversas possíveis respostas 

na literatura à violência doméstica vitimizadora da mulher.  

Depreendeu então, que fatores relacionados à dimensão da condição feminina; a 

ideologia do machismo; a constituição da família patriarcal e uma educação diferenciada 

entre os sexos, não são determinantes desta violência. Se o fossem, todas as mulheres 

expostas a estes fatores, seriam vítimas de violência física, mas esta não foi ou continua 

sendo a realidade vigente.  

A maioria dos fatores citados por Saffioti (1994b), também é apontada por Doxsey 

(2001) como resultantes de desigualdades entre sexos e contribuintes às relações violentas 

de gênero, como: a feminização da pobreza; o padrão sexista/machista nos 

relacionamentos; a divisão social desigual do trabalho; a exclusão política feminina199; o 

pequeno percentual de mulheres ocupando cargos de chefia e a educação diferenciada para 

meninos e meninas.  

Cabral (1999) ao analisar a complexa trama de causalidades da violência doméstica 

tendo o homem como principal ofensor da mulher, aponta para três grupos de fatores: os 

biológicos, os psicológicos e os sociais. Segundo a autora, afora o que ela denomina de 

predisposição genética ao temperamento violento, os fatores biológicos dizem respeito a 

desregulação do sistema límbico e hormonal da pessoa ofensora.  

Quanto aos aspectos psicológicos, o ambiente familiar tem influência direta na 

formação das pessoas, sendo “...o cerne para que ligações emocionais mais fortes sejam 

formadas...”. Seu desequilíbrio, fornece identificações e experiências de aprendizado 

doentias, logo, as atitudes e comportamentos dos pais, causam impacto decisivo no 

ajustamento psicossocial dos filhos (Cabral, 1999). 

                                                 
199 “Em praticamente todos os países, as mulheres não têm representação equivalente nos cargos de liderança 
e suas preocupações específicas raramente são refletidas nas diretrizes públicas. Como resultado, as mulheres 
não dispõem, freqüentemente, do poder necessário para tomar decisões básicas e fazer escolhas bem 
informadas sobre a sua própria saúde ou sexualidade.” (United Nations apud Como..., 1999, p. 31). 
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Já, dentre os aspectos psicossociais, estão a pobreza, o excesso de pessoas residindo 

em um mesmo ambiente, o alcoolismo e o desemprego, entre outros fatores precipitantes 

de conflitos intrafamiliares. No entanto, nenhum desses fatores isoladamente, podem 

explicar a violência doméstica, devendo-se levar em conta também a relação 

psicodinâmica conflituosa existente no dia-a-dia dos casais violentos (Cabral, 1999). 

Segundo os autores do (Como..., 1999), provavelmente, a baixa condição sócio-

econômica reflete uma variedade de condições que, combinadas, aumentam o risco das 

mulheres tornarem-se vítimas, sendo imprescindível, o uso de um modelo ambiental200 que  

facilite  o  entendimento  da interação  e  combinação de vários  

fatores201 pessoais, situacionais e sócio-culturais relacionados com o processo de violência 

que atinge a mulher, em diferentes níveis do ambiente social. Fala-se então, de uma 

abordagem que sustenta o não desencadeamento da violência contra a mulher por apenas 

um dos fatores, mas que vários fatores se combinam para aumentar a probabilidade de que 

um homem particular, em uma situação particular, possa agir violentamente contra a 

mulher.  

De acordo com Silva (1992), os homens ofensores normalmente, não são violentos 

com ninguém mais, além de sua própria família, possuindo controle suficiente para 

escolher o alvo das agressões, muitas das vezes, deixando marcas ocultadas em regiões do 

corpo normalmente, cobertas por roupas.  

Assim, a magnitude real da violência doméstica, tem se mantido ignorada, devido a 

mudez da vítima e pela impunidade do ofensor quando denunciado, posto que sua 

reputação, muitas vezes, é tida socialmente, como ilibada. Nos casos de violência sexual 

nos quais ocorre a impunidade do ofensor, Warshaw (1996) resgata a existência de vários 

mitos que sustentam crenças desfavorecedoras de sua consumação no seio de muitas 

                                                 
200 O modelo apresentado pelos autores, refere-se a quatro níveis representados por quatro círculos 
concêntricos, distribuídos do mais interno para o mais externo da seguinte forma: 1º).  representa o histórico 
biológico e pessoal por trás do comportamento de cada indivíduo em seus relacionamento; 2º). representa o 
contexto imediato no qual a violência ocorre, geralmente a família ou outros relacionamentos íntimos; 3º). 
representa as instituições e estruturas sociais, tanto formais quanto informais, nas quais estão inseridos os 
relacionamentos (bairros, locais de trabalho, redes sociais e grupos de companheiros) e 4º). o ambiente 
econômico e social que inclui as normas culturais. 
201 No 1º círculo representativo os fatores são: ser homem; ter presenciado violência conjugal quando criança; 
ter tido um pai ausente ou que rejeitasse a família; ter sofrido abuso quando criança e o consumo de bebidas 
alcoólicas. No 2º círculo, os fatores são: conflito conjugal; controle masculino da riqueza e da tomada de 
decisões na família. No 3º círculo, os fatores são: a pobreza, baixo nível sócio-econômico, desemprego; 
associação a amigos e companheiros delinqüentes; isolamento das mulheres e famílias. No 4º círculo,  
aparecem: as normas que concedem aos homens o controle sobre o comportamento feminino; aceitação da 
violência como forma de resolução de conflitos; conceito de masculinidade ligado à dominação, honra ou 
agressão; papéis rígidos para ambos os sexos. Quanto mais fatores de risco estiverem envolvidos, maior a 
probabilidade de ocorrer a violência (Como..., 1999).  
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sociedades, desfavorecendo o número de prossecuções, especialmente, quando o ofensor é 

conhecido da vítima. Neste caso, segundo pesquisas da autora, muitos profissionais 

admitem confidencialmente, aconselharem às mulheres a não insistir nas denúncias, 

devido a dificuldade de convencer os jurados, cujos pontos de vista, são moldados por 

concepções tradicionalistas impeditivas à real visão e entendimento da violência sexual 

sofrida.  

Autores do boletim (Como..., 1999) também citam que o medo das obrigações 

legais em processos impede muitos profissionais de saúde de fazer mais pelas vítimas do 

abuso. Assim, em alguns países, é comum que estes profissionais recusem-se a fazer 

exames em mulheres vítimas de estupro ou outros atos de violência para não ter mais tarde 

que depor em um tribunal.  

Outros países, aprovam leis que  

“...exigem que os profissionais de saúde informem às autoridades os 
casos de abuso infantil e, às vezes, de abuso de mulheres adultas. No 
caso das vítimas adultas, estas leis são geralmente contraproducentes 
porque retiram da mulher agredida a possibilidade de assumir o 
controle da situação, colocam sua segurança em risco e tornam menos 
provável que a mulher busque ajuda por temer que, ao fazer isto, seu 
parceiro seja colocado na prisão.” (Como..., 1999, p. 27).  
 

Silva (1992) afirma que, apesar da violência contra a mulher estar inscrita na 

própria organização social como um fenômeno transversal a todas as classes sociais, o 

ofensor geralmente, é visto como um indivíduo desviante, sem atividade econômica fixa, 

viciado em álcool e/ou outra droga e filho de pais separados.  

No entanto, em se tratando do perfil psicológico dos ofensores, os psiquiatras 

Ballone & Ortolani (2001) defendem que na verdade, não há trabalhos explícitos sobre 

incidência de patologias psiquiátricas nestes indivíduos. Então, considera-se válido que 

sejam classificados como portadores de transtorno anti-social da personalidade; sejam 

indivíduos emocionalmente instáveis devido a transtornos explosivos da personalidade; 

dependentes químicos e alcoolistas, em estado de embriagues patológica, com transtornos 

histéricos ou outros tipos de transtornos como paranóia e ciúme patológico.  

Muitos autores, referem-se ao uso de drogas ilícitas e/ou lícitas pela maioria dos 

ofensores, vícios porém, não aceitos pela maioria dos estudiosos, como causas diretas da 

violência contra a mulher. Silva (2002) afirma existir uma correlação de mais de 50% entre 

o abuso destas substâncias e a violência, mas, segundo o autor, abster-se da bebida ou do 

uso de drogas, não implica em parar com a violência doméstica.  
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Algumas vezes, a vítima também abusa do álcool e das drogas, inclusive, as 

utilizadas sob prescrição médica, como uma forma inconsciente de cooperar com a 

violência no cotidiano de sua relação com o parceiro.202 

Este fato é comprovado em pesquisa realizada no Brasil pela Fundação Perseu 

Abramo (FPA), com 2.500 mulheres. Aquelas que foram vítimas de violência doméstica, 

apontaram como principais determinantes das agressões sofridas, o álcool e o ciúme, sendo 

que esse último foi citado por 21% das vítimas. No entanto, 32% delas apontaram 

distúrbios psicológicos do ofensor devido ao álcool ou sua agressividade exacerbada, e, 

14% indicaram o machismo dos companheiros.  

Em parcial oposição a tais afirmações, Grammont apud Rusche (2002), explica que 

na verdade, a violência do homem dirigida à mulher ocorre devido a problemas 

psicológicos, como insegurança ou impotência, situações que favorecem o uso do álcool e 

a manifestação da agressividade, quando o homem tenta então, manter-se superior frente a 

parceira. A socióloga e advogada Saffioti (1997a, 1997b) defende esta mesma linha de 

raciocínio, ao resgatar que para o homem, o papel de provedor é o mais importante no 

contexto da  sociedade capitalista em que vivemos.  

Gomes apud Silva (1992) entende que a violência doméstica é gerada por uma 

soma de pequenas violências cotidianas ou institucionais, transcorridas habitualmente,  nos 

ambientes de trabalho, ensino, religião e família.  

Harazim (1998) cita que em países mais desenvolvidos, estudos são 

freqüentemente, realizados no sentido de se identificar o berço da violência doméstica, a 

partir do cruzamento de dados sobre as características do ofensor, da família e da 

comunidade. A autora assinala algumas das conclusões genéricas alcançadas a respeito, 

indicativas de haver uma maior chance de  violência entre casais unidos há mais tempo; 

que mulheres com trabalho remunerado sofrem menos violência física bruta, porém, a 

violência psicológica tende a ser a mesma sofrida pelas mulheres sem renda203; que os 

ofensores são geralmente homens entre 25 e 40 anos, os quais recorrem a violência quando 

acham que não estão conseguindo cumprir o mandato social de provedor e de autoridade; 

que o alcoolismo, a pobreza e o desemprego, são coadjuvantes da violência e não causas 

principais; que a teoria do ofensor descontrolado, sob estresse intenso, não se sustenta e, 
                                                 
202 São casos em que o ofensor comumente alega bater na mulher por ela viver embriagada e que assim 
pretende corrigí-la. O tratamento do abuso de substâncias somente será útil para a vítima, quando ela estiver 
a salvo e não mais correr o risco de ser agredida (Silva, 2002). 
203 Segundo cita o (Como..., 1999), embora a violência doméstica ocorra em todos os grupos sócio-
econômicos, estudos realizados em diversos países, constataram  que as mulheres que vivem na pobreza têm 
maior probabilidade de serem vítimas de violência do que as mulheres de condição econômica mais elevada.  
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que a classe social não altera o comportamento padrão da vítima e do ofensor (Saffioti, 

1994b; Giffin, 1994; Minayo & Deslandes, 1998; Teles & Melo, 2002).   

Silva (1992) e Silva (2002) discordam que o estresse seja causa de agressões contra 

a mulher no lar, posto que muitos homens viverem esta situação no trabalho, conseguindo 

se controlar sem agredir fisicamente, seus colegas.  Estes mesmos fatores ou elementos, 

apareceram unanimemente, em depoimentos de policiais, assistentes sociais e feministas, 

como agravantes do quadro de violência no cotidiano da vida da mulher.  

Azevedo (1985) ao buscar explicações para o por que as mulheres apanham e por 

que não são todas as mulheres que apanham, apresenta dois conjuntos de fatores  

classificados como condicionantes e precipitantes. Segundo a autora, os primeiros 

correspondem à opressão sócio-econômica; à discriminação da mulher na família, na 

justiça e em outros segmentos públicos institucionais; à ideologia machista; à educação 

diferenciada entre os sexos e à representação de suas relações. Já os fatores precipitantes, 

correspondem ao uso e conseqüentes efeitos de bebidas alcoólicas, tóxicos, falta de 

alternativas e estresse.  

Ao considerar as influências de todos esses fatores no contexto de vida de muitos 

casais, a autora sugere que o espancamento de mulheres por seus parceiros, ocorre 

mediante uma situação de conflito aberto ou velado, agravada por fatores precipit antes e 

como forma de resolução deste, reforçando a supremacia do homem em detrimento a 

submissão da mulher.  

Bernardi (2001a) reafirma que no Brasil, a mulher continua a ser vista como uma 

extensão ou propriedade masculina, o que confere ao homem o pretenso direito de dispor 

de sua liberdade, de seu corpo e de sua vida.  

Doxsey (2001) adverte que a violência conjugal no ambiente doméstico ou familiar, 

não decorre de fatores como desemprego, alcoolismo e miséria, entendendo serem esses, 

apenas facilitadores/catalisadores da violência. Afirma também, ser comum que o ritual 

das agressões seja iniciado no namoro ou durante a primeira gestação da vítima.  

Especificamente quanto a prática do estupro por conhecido da vítima, Warshaw 

(1996), aponta ser freqüente o uso de drogas e álcool pelo ofensor. Segundo resgata a 

autora, o álcool e as drogas distorcem a realidade, anuviam o julgamento e provocam 

lentidão das reações, fazendo com que homens e mulheres se exponham a perigos ou 

desconsiderem certas repressões sociais que de outra maneira poderiam influenciá- los. 



 
 

 

179Revisão da Literatura

Assim, com o propósito de reduzir suas defesas, alguns homens intencionalmente, 

embriagam suas vítimas com álcool e outras drogas, antes de forçá-las a fazer sexo. Já, em 

relação ao uso de drogas pelo ofensor, a autora afirma a possibilidade real de, estando 

embriagado, por exemplo, tornar-se mais agressivo sexualmente, mais violento e menos 

interessado no que a mulher deseja, tendendo após o estupro, justificar-se com a parceira 

vitimizada, uma vez que a violentou sob os efeitos do álcool.  

Ao abordarem a dinâmica do casal que vivencia a violência doméstica, Ballone & 

Ortolani (2001) explicam que a dependência emocional, mais que a econômica, é que faz a 

mulher suportar agressões. Isso acontece mesmo quando uma boa parte desses casos tem 

origem em algo mais sério do que pequenas rusgas familiares.  

Estes autores resgatam que, muitas vezes, a mulher mantém uma relação de 

cumplicidade com as atitudes agressivas do parceiro e isso pode ocorrer por ela advir de 

famílias onde a violência e os castigos físicos já faziam parte do seu cotidiano. Então, 

automaticamente, tendem ao desejo de continuarem vivenciando este processo em suas 

relações afetivas atuais. Mesmo que não conscientes, durante a escolha do parceiro sexual, 

elas podem preferir homens mais agressivos, brigões e ciumentos, ao vê- los como seus 

protetores cuja agressividade exagerada é entendida pela mulher como demonstração ou 

prova de amor. 

É fato constatado através de vários estudos, que a violência física é imputada pelo 

parceiro à mulher casada ou com parceiro fixo, o que inclui a ofensa sexual em âmbito 

domiciliar, muitas vezes, iniciada antes do casamento. Um estudo com mulheres 

espancadas por seus parceiros íntimos, publicado em 1999 e realizado na Nicarágua, 

identificou que mais de 50% delas, foram vitimizadas dentro dos primeiros dois anos de 

relacionamento e 80% dentro de quatro anos, sugerindo inclusive, que em relação ao 

aumento da prole, a violência é um fator de risco e não uma conseqüência de um maior 

número de filhos (Como..., 1999).  

Vieira, M. (2001) e Silva (2002) acreditam que fatores como: o poder financeiro e 

econômico do parceiro ofensor; a cultura do ciúme; o impedimento à entrada no mercado 

de trabalho ou mesmo a ascensão da mulher em sua carreira profissional vista como 

concorrência pelo homem, exercem forte influência na suportabilidade das agressões 

sofridas pela mulher. No entanto, quando ela ama seu companheiro, tende a aceitar a 

posição de vítima como uma demonstração de amor.  
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Por sua vez, Weis (1999) e Constance (2001) explicam que a lógica da situação de 

violência em casa é difícil de entender, devido a desproporção abissal entre a miudeza da 

causa e a devastação do efeito. Então, “Em situações de relacionamento-limite, basta uma 

camisa mal passada, o sumiço de um objeto, a recusa de um contato físico, o atraso na 

volta das compras, para desencadear o pior.” (Harazim,1998). Esse, é descrito a partir de 

relatos de casos horripilantes, por mulheres que foram brutalmente agredidas por seus 

companheiros, resultando em lesões físicas do tipo retalhamento com facões, queimaduras, 

hematomas, fraturas, enfim, politraumatismos. Daí, a violência doméstica ser também 

nominada de: abuso contra a esposa, agressão marital, espancamento de mulher, de esposa, 

violência conjugal, violência íntima, espancamento e abuso contra a parceira. 

Doxsey (2001) relata o fato de que a simples vitimização feminina, perpetua papéis 

tradicionais que estão na origem mesma das agressões. Trata-se de perceber uma relação 

perversa de violência doméstica que aparece como uma forma ritualizada de comunicação 

entre o casal, ocorrendo muitas ambigüidades em ambos os papéis constituídos.  

Neste contexto, são mencionados alguns fatores como inibidores da denúncia da 

violência conjugal e familiar, a serem: a crença de que a violência é temporária; a 

conseqüência de uma fase difícil; o receio de possíveis dificuldades econômicas na 

ausência do companheiro; a situação dos filhos caso este tenha ficha na polícia ou fique 

desempregado; a vergonha perante os filhos; a pena do ofensor que é violento só quando 

bebe; a vergonha da mulher de ser vista depois de espancada; a falta de apoio familiar; o 

medo do ofensor; o sentimento de culpa; o receio de ficar sozinha; a falta de informações; 

a baixa auto-estima; a falta de infra-estrutura e o atendimento precário de delegacias gerais, 

especializadas ou juizados especiais e/ou descrença nos serviços públicos prestados 

(Medrado & Pérez, 1992; Saffioti & Almeida, 1995; Como..., 1999; Stringueto, 2000; 

Teles & Melo, 2002). 

 Estudos sobre busca de ajuda por parte de mulheres agredidas fisicamente, 

realizados no período de 1993 a 1999 em nove países, mostrou-se ser mais crítica a 

situação na Nicarágua, onde as mulheres vitimizadas, costumam não denunciar a violência 

de que são alvo, principalmente, por vergonha e medo de represália, por parte de seus 

agressores.  
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Então, em relação a este país,  

“...mais de um terço das mulheres que tinham sofrido abuso de seus 
parceiros nunca tinham revelado tais ocorrências a ninguém. Embora, 
57% das vítimas tivessem sofrido ferimentos, só 13% receberam 
atendimento médico em algum momento. Mesmo assim, a maioria das 
mulheres não revelou o motivo dos ferimentos. Somente 7% das 
mulheres pesquisadas disseram ter buscado, em algum momento, a 
ajuda de um centro de saúde ou hospital para seus problemas de 
violência.” (Rosalez Ortiz et al. apud Como..., 1999, p. 27).  
 

Doxsey (2001) baseando-se em resultados encontrados em pesquisas feitas nos 

EUA e no Brasil, referentes a separação de casais em situação de violência intrafamiliar, 

revela que as mulheres decidem terminar o casamento ou união com seus parceiros 

ofensores, somente após uma série de espancamentos e reconciliações. Agem apenas 

quando chegam a um ponto em que não suportam mais o tratamento recebido. Isso implica 

em uma mudança na atitude da mulher com relação ao parceiro, sendo que a decisão de 

apelar para uma assistência legal, também provém apenas da sua mudança de 

comportamento (Silva, 2002).  

 Porém, de acordo com inúmeros estudos apresentados pelo (Como..., 1999), 

abandonar um relacionamento violento é um processo que, freqüentemente, inclui períodos 

de negação, culpa e submissão antes que a mulher finalmente se dê conta de que o abuso 

continuará a se repetir e passe a se identificar com outras mulheres na mesma situação. 

Este é o início do processo de ruptura e recuperação.  

 De fato, são muitas as dificuldades concretas para a mulher sair de uma relação 

violenta, dentre elas: conseguir arrumar emprego e moradia. Mesmo trabalhando fora, 

mantendo a casa, cuidando dos filhos, do orçamento e de uma série de coisas que parecem 

impossíveis, ela comumente, não consegue dar-se conta do seu potencial. Assim, a  

maioria das mulheres, abandona e retorna ao relacionamento várias vezes antes de 

finalmente deixarem o parceiro de forma definitiva (Como..., 1999; Corrêa, 2000).  

Gheler apud Weis (1999) atribui tais dificuldades a padrões de relacionamento, 

advindos, muitas vezes, da própria família, os quais levam a mulher a depender do homem 

para ter identidade. Então, sua permanência no ciclo de violência doméstica, decorre do 

medo de fracassar enquanto mulher, o que a leva a sustentar sentimentos de culpa e 

frustração por não ter feito o casamento certo, já que foi educada para desempenhar o papel 

de mulher bem casada.  
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Nesse sentido, falhar no casamento é pior que manter uma relação péssima. Por 

isso, muitas mulheres escondem, freqüentemente, que apanham do marido, por vergonha e 

constrangimento, esperançosas de que eles mudem com o tempo (Como..., 1999; Ballone 

& Ortolani, 2001; Vieira M., 2001).  

Medrado & Pérez (1992) destacam que reações de vergonha e medo da mulher se 

manifestam através de atitudes de culpa pelo maltrato; por sentir-se não cumpridora com 

seus deveres de esposa, doméstica ou mãe; por desintegrar a família;  por separar os(as) 

filhos(as) do pai ou por transgredir a sua religião ao romper a sua relação (Como..., 1999). 

Segundo afirmam os autores, a mulher também tende a sentir-se envergonhada de ser 

separada ou sem parceiro; pelos próprios maus-tratos e diante de uma possível crítica 

social. Também sente medo de enfrentar a sociedade; de não ser auto-suficiente 

economicamente; de assumir-se como chefe de família; de que os homens a assedie por 

estar sozinha; de ser julgada negativamente, pelos seus pais e de não receber seu apoio, e, 

de que sua sexualidade dependa de uma nova relação.  

Por sua vez, Stringueto (2000) resgata que em regiões mais pobres do Brasil, 

muitas mulheres sofrem caladas diante de espancamentos e estupros, humilhações 

públicas, xingamentos e privação de liberdade, posto seus companheiros exercerem forte 

poder econômico sobre elas, as quais não conseguem sair de casa devido a falta de dinheiro 

até para pagar uma passagem de ônibus. Situações muito semelhantes são reportadas pelos 

autores do (Como..., 1999), ao citarem inúmeros estudos a respeito da violência contra 

mulheres que vivem na pobreza em diversos países do mundo.  

De acordo com Ballone & Ortolani (2001), independente do seu grau de 

dependência em relação ao parceiro ofensor, todas as mulheres vitimizadas, partilham 

sentimentos de insegurança, isolamento, culpa, medo e vergonha, contribuintes à sua baixa 

auto-estima (Rusche, 2002). Estes sentimentos negativos, contribuem para que a violência 

se torne cronificada, consolidando uma relação silenciosa que se dá de forma cíclica, como 

um processo regular com fases bem definidas: tensão relacional, violência aberta, 

arrependimento e lua-de-mel (Teles & Melo, 2002).  

Então, Saffioti (1994b) e Harazim (1998) mencionam que o caráter de 

invisibilidade da violência doméstica, pode ser explicado pelo fato da maioria das vítimas 

se calar e não denunciar, isolando-se no silêncio de sua dor e humilhação.  
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De acordo com resultados de pesquisas apresentados pelo (Como..., 1999), a recusa 

e o medo do estigma social, são freqüentes e impeditivos ao pedido de ajuda pela mulher. 

Assim, estudos selecionados no período de 1993 a 1999, sobre a busca de ajuda por parte 

de mulheres agredidas fisicamente, tendo seus parceiros como ofensores, mostraram que 

de 22% a quase 70% delas, nunca tinham revelado sua situação a ninguém e as que 

pediram ajuda, dirigiram-se à membros da família e aos amigos. Poucas porém, 

procuraram a polícia para denunciar os maus-tratos sofridos.  

Cardoso (1996) menciona que as dificuldades do casal para solucionar seus 

problemas conjugais e romper com uma relação repleta de episódios violentos, tem sido 

estudado pelas teorias psicológicas que tratam do desenvolvimento de uniões 

caracterizadas por um padrão de agressão intermitente e por um desequilíbrio de poder, 

conhecidas como uniões traumáticas.204 

De acordo com a visão antropológica de Grossi (1998), a atitude de permanência da 

mulher em um relacionamento violento, é algo que faz parte de muitas relações afetivas, 

não se tratando portanto, de uma irregularidade do vínculo amor/violência. Para esta 

compreensão, o autor parte do pressuposto de que toda relação afetiva entre dois parceiros 

se dá a partir de regras que fundam a relação entre os sujeitos, compartilhados por ambos. 

A transgressão de uma destas regras, gera a violência e é portanto, motivo de rompimento 

do diálogo que mantém a relação afetiva.  

Em concordância com Teles & Melo (2002) no tocante as fases do processo de 

violência conjugal, Walker apud Medrado & Pérez (1992) e Harazim (1998) reafirmam a 

existência de uma relação de cumplicidade da mulher com seu ofensor. Afirmam então, 

que a violência doméstica passa por três fases distintas, sendo que a primeira, compreende 

a escalada de uma tensão insuportável, capaz de fragilizar emocionalmente, a mulher, a 

qual, se anula ao extremo para tentar apaziguar o parceiro. A segunda, é a da brutalidade 

anunciada que geralmente, dura de 2 a 24 horas até a sessão de violência, a qual consiste 

numa espécie de catarse para os dois. Passada essa segunda fase, inicia-se um período de 

tranqüilidade doentia, em que a vitimização da mulher se completa.  

                                                 
204 Ao romper um vínculo violento, os medos e sentimentos da mulher com relação ao seu ofensor podem 
começar a se manifestar. Se o contexto social não se responsabiliza por ajudá-la a buscar a resolução efetiva 
desta problemática, as dificuldades econômicas, os problemas jurídicos e o estado de privação emocional, 
incidirão mais gravemente na sua tomada de decisões (Cardoso, 1996). 
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Na terceira fase, o parceiro faz- lhe juras e promessas e ela, por não ter condições 

psicológicas de não acreditar, finge que acredita e reconciliam-se em clima de lua-de-mel. 

É comum que a vítima tenha seu ofensor na conta de o todo poderoso incapaz de ser 

punido e que o descreva como inteligente e com domínio sobre tudo e todos. Isso denota 

seu sentimento de inferioridade e dependência, num momento de baixíssima auto-estima.  

Ao referir-se as causas e seqüelas da violência familiar, Doxsey (2001) aponta para 

um cruel processo intrafamiliar, cujas conseqüências, não se instalam apenas no âmbito 

pessoal da mulher vitimizada, mas em toda estrutura familiar que se desmorona. Isso pode 

ser observado através de uma fragilidade no status social; nas mudanças comportamentais 

negativas dos filhos; no prejuízo sobre a atividade laboral da vítima e ofensor; assim como, 

na saúde física e mental de toda a comunidade envolvida (Ballone & Ortolani, 2001; 

Canas, 2002).  

Assim, ao contrário do que muitos pensam, a dimensão da violência contra a 

mulher deixou de ser apenas um caso de polícia, para se transformar também numa questão 

econômica, de graves custos sociais205 (Cabral, 1999; Como..., 1999).  

No Brasil, a falta de dados importantes nas estatísticas existentes, impede que a  

magnitude das conseqüências da violência doméstica na economia, possa ser medida com 

maior precisão, especialmente, no que diz respeito aos custos relativos aos sistemas de 

saúde e policial, do Poder Judiciário e dos órgãos de apoio à saúde da mulher.  

Pesquisadores do (Como..., 1999) corroboram que a violência de gênero prejudica a 

participação das mulheres na vida pública, reduz sua produtividade e aumenta os custos 

para a economia como um todo, inclusive os custos de atendimento médico. Não apenas 

para o Brasil, mas diversos outros países, os custos da violência de gênero são altos, como 

por exemplo,  

“...um estudo de 1995 no Canadá estimou que a violência contra as 
mulheres custou ao país 1,5 bilhão de dólares canadenses  (US$1,1 
bilhão) em produtividade perdida de mão-de-obra e no aumento da 
utilização de serviços médicos e de apoio comunitário. Outro estudo do 
Canadá chegou a valores muito mais altos em sua estimativa do custo da 
violência contra as mulheres, depois de incluir custos dos serviços 
sociais, da justiça criminal, de mão-de-obra e emprego e do sistema de 
saúde. O estudo estimou que o abuso físico e sexual de meninas e 
mulheres custou 4,2 bilhões de dólares canadenses anuais à economia do 
Canadá, sendo que quase 90% destes custos foram arcados pelo 
governo.” (Greaves et al. apud Como..., 1999, p 25).  
 

                                                 
205 Na América Latina, a violência doméstica incide sobre 25% a 50% das mulheres e os custos giram em 
torno de 14,2% do Produto Interno Bruto (PIB), o que significa 168 bilhões de dólares. O Brasil é o país que 
mais sofre com a violência doméstica, perdendo 10,5% do seu PIB (Soares et al., 1998). 
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Embora na década de 90, vários países latino-americanos tenham adotado diretrizes 

para lidar com a violência doméstica em suas políticas nacionais no setor de saúde, 

infelizmente, no Brasil, a atenção às vítimas de violência doméstica, o que inclui a 

conjugal, tem sido feita de modo fragmentado, pontual ou setorial (PAHO apud Como..., 

1999).  

Segundo Teles & Melo (2002), “Não existe um serviço capaz de atender de 

maneira integral, que acolha e oriente sobre os aspectos necessários nos diferentes 

âmbitos: saúde, justiça, segurança, educação, social, entre outros..”.  

Tão grave quanto esta realidade, são os bens e serviços que deixam de ser 

produzidos pela mulher agredida, devido a faltas ao trabalho, queda na produtividade e 

morte precoce.  De acordo com o Banco Mundial, um em cada cinco dias de falta ao 

trabalho decorre de violência sofrida por mulheres em suas casas, sendo o estupro e a 

violência doméstica causas de incapacidades e morte em idade produtiva (Soares et al., 

1998; Cabral, 1999; Pena Neto, 2001; Vieira M., 2001).  

Sobre o perfil da mulher brasileira agredida em casa, Saffioti apud FAPESP (2002) 

cita que metade das brasileiras vitimizadas tem entre 30 e 40 anos e cerca de 30% se 

encontram na faixa dos 20 a 30 anos. 

Então, quanto aos danos à saúde da mulher vítima da vio lência doméstica, Cabral  

(1999) e Doxsey (2001) referem-se a desequilíbrios decorrentes de maus tratos, violação, 

falta de assistência à(s) vítima(s) e a reações somáticas como a tensão muscular, irritação 

gastrointestinal e perda de apetite. Citam também, que podem ocorrer dependências de 

álcool e drogas como conseqüência do trauma psicológico resultante e, alterações da saúde 

mental pela crise psicológica instalada e não resolvida, depressão, tentativa de suicídio e 

desenvolvimento de doenças de fundo psíquico. Em detrimento da violência física e 

psicológica sofrida por mulheres, Giffin (1994); Saucedo (1995) e Ballone & Ortolani 

(2001) falam em doenças produzidas a médio e a longo prazos, as quais acabam 

acompanhando todo o ciclo vital das vítimas.  

Heise apud Giffin (1994) ao pesquisar a violência de gênero em âmbito mundial, 

analisou qualitativamente algumas evidências sobre os efeitos da violência na saúde física 

e mental da mulher vitimizada, concluindo que quando as conseqüências não são fatais, 

com lesões permanentes, problemas crônicos como dores, distúrbio do sono e da 

alimentação e infecções vaginais; doenças tardias como artrite, hipertensão e doenças 

cardíacas, podem aparecer (Como..., 1999). 
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Enquanto problema de saúde comunitária, a violência doméstica afeta a paz social, 

as relações das pessoas, a qualidade de vida da família, sua segurança, o rendimento 

escolar das crianças e sua educação, a igualdade entre os sexos e o desenvolvimento 

pessoal e social dos envolvidos. Para diversos autores, a violência crônica206 intrafamiliar, 

pode inclusive gerar dependências e delinqüências, a partir de um processo reprodutivo do 

modelo da violência pelas crianças e adolescentes direta ou indiretamente vitimizadas 

(Saffioti, 1994b; Minayo, 1998-9; D’Oliveira & Schraiber, 1999; Oliveira, 1999; Cabral, 

1999; Doxsey, 2001). 

Além disto, esta forma de violência, coloca a mulher em uma situação 

particularmente, vulnerável relativa a abortos, espancamentos, violação sexual e IST, o que 

afeta diretamente, todo o seu ciclo vital, a médio e em longo prazo traz prejuízos a sua 

saúde, pois as dificuldades na prevenção estão relacionadas às questões de poder 

legitimadas pela sociedade (Minayo, 1998-9; Diniz et al., 1999; Como..., 1999; Ballone & 

Ortolani, 2001; Teles & Melo, 2002).  

 Tentando identificar o contexto de relacionamento da violência doméstica, Gangley 

apud Doxsey (2001) ressalta que as vítimas de ofensores conhecidos, passam por traumas 

semelhantes as vitimizadas por estranhos, como: lesões físicas externas e internas e 

traumas psicológicos. Contudo, o contexto familiar da violência doméstica contribui para 

que tanto o ofensor quanto à vítima, sejam mais profundamente, afetados por ela, sendo 

que as pessoas  fora deste contexto, tendem a não levar em consideração este fato.  

Outra característica identificadora da dinâmica de violência intrafamiliar, é que os 

ofensores têm livre acesso as vítimas, conhecendo toda sua rotina diária e suas 

vulnerabilidades. Deste modo, eles exercem mais facilmente, o controle físico e emocional 

sobre elas, usando tais conhecimentos para atingí- las violentamente, o que acarreta maiores 

traumas e medos (Doxsey, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Além do trauma físico e o temor de novas agressões, a vítima tem que lidar com as 

relações íntimas com seu algoz, o qual, por vezes, encontra apoio social para seus 

comportamentos agressivos e dominadores (Saffioti, 1997b; Cabral, 1999).  

Portanto, inúmeros estudos comprovam tratar-se de um problema de saúde pública, 

por afetar todos os envolvidos, principalmente a mulher vitimizada, filhos, ofensor,  

familiares  e  amigos, na medida em que prejudica as relações salutares e perturba a 

qualidade de vida favorável ao equilíbrio da saúde física (Soares et al., 1998; Fontana, 

                                                 
206 “São muito grandes as probabilidades da violência doméstica rotinizar-se, uma vez que as pessoas têm 
convivência cotidiana” (Saffioti, 1997a, p. 156). 



 
 

 

187Revisão da Literatura

1999; D’Oliveira & Schraiber, 1999; Oliveira, 1999; Como..., 1999; Kuchemann & 

Viezzer, 1998; Ballone & Ortolani, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Doxsey (2001) destaca então, a importância da atuação interdisciplinar de vários 

órgãos, instituições, serviços públicos e privados na questão da violência familiar, por 

tratar-se de um grave problema social, cuja erradicação representa um desafio para a 

consolidação de uma sociedade democrática.  

Neste sentido, Teles & Melo (2002) citam ser necessária e urgente a mobilização 

dos diferentes setores da sociedade e de todo o aparato do Estado para deter, prevenir e 

erradicar a violência de gênero por meio de ações e medidas articuladas e coordenadas, de 

maneira que somem e multipliquem os esforços de todas as iniciativas.  

Bárbara apud Weis (1999) ao afirmar que a violência é o último recurso da 

discriminação contra a mulher, apoia-se no fato das casas serem protegidas da lei e da 

cidadania, fazendo então valer o ditado em briga de marido e mulher não se mete a colher. 

Isso, ressalta a autora, denota a negligência da sociedade em relação a violência doméstica.  

Para Teles & Melo (2002), trata-se de um problema complexo e que envolve 

medidas judiciais, administrativas, legislativas, econômicas, sociais e culturais, sem as 

quais fica impossível dar um tratamento global a esse sério problema. Segundo as autoras, 

a erradicação da violência social, política, econômica e urbana, exige necessariamente o 

fim da violência doméstica que vitimiza grande número de mulheres em todo o mundo.  

O chavão popular citado por Weis, é também contestado por Lima (2002) e Guerra 

(2002), à medida que as autoras acreditam que a violência doméstica em nosso país, é 

sustentada pela ignorância, deseducação e machismo, - condições, que desenvolvem na 

mulher, sentimento de inferioridade, conformismo e resignação – devendo não mais 

pertencer somente ao espaço privado, mas, alcançar o espaço público onde se pode buscar 

apoio e soluções (Carneiro, 1994; União..., 1999; Como..., 1999; Pena Neto, 2001; Teles & 

Melo, 2002). 

Há no entanto, casos de mulheres que foram alvo de violência repetida, antes 

denunciada sem qualquer providência, fato que acaba se somando a sensação de 

impotência e maior medo do ofensor (Saffioti, 1994b; Harazim, 1998).  

Segundo Rusche (2002), uma dificuldade que faz as mulheres procurarem pouco 

pela ajuda oficial, é o número reduzido de delegacias em relação a alta incidência diária de 

casos de violência doméstica em todo o Brasil e a falta de orientação de locais onde 

possam conseguir ajuda psicológica e jurídica.  
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Esta autora defende que, não basta abrir novas unidades policiais no território 

nacional para registro de queixas, sem que exista uma estrutura de apoio onde a mulher se 

sinta segura para se contrapor a uma relação de violência.207 

A este respeito, Portella (2000), Silva (2002) e Doxsey (2001) mencionam que no 

Brasil, as mulheres vitimizadas não encontram nem escuta e nem apoio social para 

enfrentar a violência que sofrem, fato que acontece justamente, pela existência de uma 

crença comum na legitimidade e necessidade deste tipo de violência. Isto pode ser 

observado, afirmam as autoras, a começar pela própria família, que nem sempre apóia as 

filhas em situação de violência, comportamento igualmente observado em relação a líderes 

religiosos,  comunitários e profissionais de saúde.  

Desde modo, a situação de violência doméstica  tende  a  se  prolongar  por  anos  e  

anos, até a mulher se sentir completamente, sem saída, podendo inclusive matar o parceiro 

ou buscar ajuda jurídica, como forma de prevenir tal ocorrência. Em muitos casos porém, o 

silêncio e o medo do ofensor, fazem com que a mulher não consiga romper com este ciclo 

de violência (Sorj & Monteiro, 1985; Corrêa, 2000; Teles & Melo, 2002).  

A cronificação da violência doméstica é identificada por Tjaden & Thoennes 

(2000), nas poucas denúncias à polícia de vitimizações entre parceiros íntimos, sugerindo 

que as vítimas não consideram o sistema legal um meio apropriado para resolver seus 

problemas. Já, em relação a crianças e adolescentes, o temor reverencial é o principal  fator 

determinante do silêncio das vítimas, efetivando as agressões de modo a caracterizar 

longos períodos de vitimização. Assim, o ciclo da violência instala-se pelo temor que 

impõe o silêncio. Portanto, de acordo com os autores, à medida que a mulher não consegue 

romper este ciclo, mais se agravam as conseqüências emocionais e físicas que atingem 

diretamente a sua saúde. Para romper o processo de violência sofrida, faz-se necessário 

apoio psicológico e jurídico, no sentido de fortalecer e auxiliar a vítima a denunciar a 

violência sofrida e o ofensor.  

Quando a mulher não reage à violência, sua agressividade tende a voltar-se a si 

mesma, podendo apresentar tristeza e/ou doenças psicossomáticas que se manifestam como 

auto-agressão, através de sua permanência na relação conjugal violenta (Ballone & 

Ortolani, 2001; Vieira M., 2001).  

                                                 
207 Apesar das DDM brasileiras executarem funções que extrapolam o cotidiano policial, como 
aconselhamento, mediação e conciliação, apoio comunitário e palestras, a estrutura de recursos humanos é 
precária, sendo que, 60% das unidades não possuem assistentes sociais e/ou psicólogos (Fontana, 1999; Teles 
& Melo, 2002).  
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O enfrentamento da questão da violência através da denúncia num espaço 

institucional, concretiza a violação do silêncio e torna pública uma situação privada através 

da percepção que a mulher tem de ter seu direito violado, normalmente após processo de 

vitimização por muito tempo (Santos, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Esta situação, também favorece a conspiração do silêncio, a qual, conforme Silva 

(1992), “...faz com que um fato que possa comprometer a imagem da instituição familiar 

não seja publicizado.”. 

O problema, afirma Doxsey (2001), é que fora das delegacias brasileiras, o ofensor 

continua recebendo ampla licença social para vitimizar sua parceira e, parte significativa 

de todo um elenco de agentes sociais como professores, profissionais de saúde, lideranças 

religiosas, legisladores que poderiam atuar na prevenção desta violência, tem se mostrado 

omisso. Na verdade, embora os profissionais de saúde treinados possam fazer um bom 

trabalho em torno da violência contra a mulher, uma vez em posição estratégica ideal para 

identificação das vítimas e encaminhamento a outros serviços comunitários de apoio, é 

preciso empenho de todos os demais segmentos da sociedade (Como..., 1999).  

Quanto aos serviços de saúde, Rusche (2002) e Teles & Melo (2002) afirmam que 

as mulheres vítimas de violência, procuram assistência médica, com freqüência, 

apresentando-se poliqueixosas, com dores e vários sintomas difíceis de serem localizados 

por elas mesmas. Então, o ideal seria que essas mulheres fossem atendidas por uma equipe 

multiprofissional treinada e sensibilizada para as questões da violência de gênero, capaz de 

identificar indícios de vitimização, especialmente nos casos, cujos sinais, não são 

fisicamente, evidenciados e assim, atuarem como agentes ativos de denúncia (Como..., 

1999).  

Mas, do mesmo modo que os setores policial e judiciário no Brasil, o setor saúde 

apresenta claras evidências de despreparo dos profissionais para lidarem com a 

problemática, discriminalizando ainda mais a mulher, a qual poderia através de todos estes 

segmentos e serviços, receber ajuda para tomar uma decisão madura, autônoma, de 

maneira a retornar sua vida em condições mais adequadas (Teles & Melo, 2002).  

Embora, Valente apud Weis (1999) afirme que a violência doméstica contra a 

mulher ocorra em todas as classes sociais do mundo, no Brasil mais de 90% das denúncias 

registradas nas DDM, são de vítimas pertencentes a denominada classe popular.  
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No entanto, mulheres pertencentes a famílias das classes média e alta208, também 

são vitimizadas. Todavia, muitas vezes, não denunciam seus agressores, preocupadas em 

preservar seu status de vida e evitar escândalos (Weis, 1999; Doxsey, 2001; Guerra, 2002). 

Em países em desenvolvimento, segundo o (Como..., 1999), para muitas mulheres, voltar a 

serem solteiras ou separadas é uma condição inaceitável, constituindo uma barreira 

adicional para as que mantém casamentos destrutivos.   

 Artigo de Harazim (1998) menciona o abalo emocional das vítimas da violência 

que tentam buscar o amparo legal nas DDM brasileiras: 

“Todas parecem ter uma mesma expressão no olhar. É um olhar vazio, 
perplexo e derrotado. Ele espelha o caminho que cada uma percorreu 
até a delegacia, para expor as feridas mais íntimas de sua vida. Muitas 
desistem à última hora e dão meia volta antes de entrar. Outras – quase 
30% - retornam no dia seguinte para retirar a queixa.” (Harazim, 1998, 
p. 3). 

 
Assim, a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica precisa ir 

pessoalmente, à delegacia geral de polícia ou especializada da mulher, para registrar o fato. 

Se for da vontade da vítima, ela poderá abrir processo. Porém, habitualmente, passará por 

situações de constrangimento, uma vez que terá que dizer todas as suas queixas na 

presença do marido. Sua baixa auto-estima, a faz sentir-se intimidada pela presença do 

ofensor e  quando procura uma delegacia, não quer na verdade, a separação, mas apenas 

que seu marido receba uma corrigenda da polícia (Saffioti apud FAPESP, 2002; Rusche, 

2002). 

Porém, afora fatores de ordem emocional e afetiva, social e econômica, Teles & 

Melo (2002) afirmam que as autoridades ao receberem as queixas registram a ocorrência, 

mas as providências que podem assegurar proteção à vítima são tomadas com morosidade 

e se arrastam nos caminhos burocráticos sem iniciar, de imediato, as investigações e sem 

que se concretizem encaminhamentos adequados. A ausência de medidas e ações políticas 

que dêem retaguarda às vítimas deixa a mulher desorientada, sem saber se deve ou não 

prosseguir a denúncia. 

Em relação ao comportamento, comumente, apresentado pela grande maioria das 

mulheres que procura as DDM para denunciar seus companheiros ofensores, Mendonça 

apud Harazim (1998), afirma que num primeiro momento, a vítima se sente traída, aviltada 

e assim registra sua queixa.  

                                                 
208 Dois levantamentos, um no Rio de Janeiro (pelo IBGE) e outro em São Paulo (pela PUC), mostram que 
mulheres com nível superior, casa própria e carro do ano, também sofrem em silêncio, sendo ameaçadas, 
espancadas, estupradas e torturadas (Ernani apud Weis, 1999). 
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Depois, ela começa a mensurar as conseqüências da denúncia, de como ficará o 

sustento dos filhos se o marido for preso e o tamanho da vergonha. Essas situações fazem 

com que a maioria das mulheres volte e retire sua queixa. A autora corrobora que, o 

principal propósito das vítimas ao procurarem as DDM, não é denunciar um crime, mas 

contar com a ajuda da polícia para modificar o temperamento violento do parceiro, dando-

lhe um susto. 

Então, de acordo com Brandão (1996), denunciar o ofensor significa expor aquele 

com quem a mulher vitimizada convive e que mantém a família, é o pai de seus filhos, a 

quem ela ama, apesar de tudo.  

Doxsey (2001) esclarece no entanto, que pela lei brasileira, quando uma  DDM abre 

um Inquérito Policial (IP), este só poderá ser arquivado por um promotor de justiça, pois, 

estas delegacias não têm o poder de arquivar este documento, mesmo a pedido da vítima. 

No entanto, no Brasil, a maioria dos casos de arquivamento, de processos contra ofensores, 

parte da intervenção da própria vítima que chega a mudar seu depoimento quando o 

processo já está correndo na Justiça.  

Além disto, muitos são os casos de processos penais arquivados por terem sido mal 

preparados, contendo um conjunto de provas confuso e diversas deficiências na denúncia. 

Na pesquisa citada pela FAPESP, referente aos 849 processos analisados apresentados na 

primeira e terceira DDM de São Paulo nos anos de 1988, 1988 e 1992, dos 20 casos 

proporcionais aos tipos de crimes, apenas um ofensor foi condenado, tendo em vista tratar-

se de um reincidente (Saffioti apud FAPESP, 2002). 

Enquanto membros do CNDM, Oliveira (1999) e Doxsey (2001) advogam que as 

instituições de apoio às vítimas da violência, encontram-se  espalhadas  pelo Brasil,  muito 

embora,  a  maioria  das  307  DDM209 existentes  em  nosso  país, funcionem  em precárias 

situações materiais210, de suporte humano e interdisciplinar211, havendo ainda, muito que 

conquistar dentre os objetivos de erradicação à violência contra a mulher no Brasil, 

                                                 
209 No Brasil, de 1993 a 1999 houve um salto de 125 DDM para 307. Embora estes números indiquem uma 
evolução na oferta de equipamentos de apoio a mulheres vítimas de violência, há ainda uma insuficiência de 
oferta se considerarmos que menos de 10% dos mais de 5.000 municípios brasileiros possuem DDM. Além 
disso, essa oferta distribui-se de modo desigual pelos Estados, estando: 61% das DDM na região Sudeste; 
16% no Sul; 11% no Norte; 8% no Nordeste e 4% no Centro-Oeste (Fontana, 1999).  
210 Em termos de estrutura física e tecnológica, a situação de muitas DDM brasileiras é crítica: 32% delas, 
não dispõem de armas de fogo; 20% não têm linha telefônica convencional direta; 19% não possuem viaturas 
e 79% não dispõem de coletes a prova de balas (Silva apud Fontana, 1999). 
211 No cotidiano das DDM brasileiras, 73,8% delas, têm precariedade de recursos humanos e tecnológicos 
para geração de informação; 53,2% não dispõem de policiais especializados no trato da violência contra as 
mulheres; 46,2% informam a falta de estrutura física adequada e 61,8% reclamam da falta de informação a 
respeito das práticas adotadas pelas DDM (Silva apud Fontana, 1999). 
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especialmente em face de dificuldades de ordem legal e processual (Izumino, 1998; 

Saffioti apud FAPESP, 2002; Teles & Melo, 2002).  

A corporação policial, ao valorizar os trabalhos de registro, investigação e 

resolução de casos, colabora para a diminuição do status das DDM, por desprezar o apoio 

dado em especial do psicólogo às vítimas de violência doméstica (Silva apud Fontana, 

1999; Doxsey, 2001).  

Tentando justificar estas dificuldades, Oliveira (1999) explica que as DDM212 

foram  criadas, com a finalidade de atender e orientar à mulher vítima de violência, 

recebendo queixas e apurando crimes de lesão corporal, ameaça, estupro e AVP, maus-

tratos, abandono de incapaz, constrangimento ilegal, seqüestro e cárcere privado, sedução, 

aborto provocado por terceiro, corrupção de menores e rapto (Brecha, 2001).  

Então, Doxsey (2001) pontua os trâmites que envolvem qualquer um desses crimes, 

quando relatados numa DDM. A partir do comparecimento da vítima ou responsável à 

delegacia, o crime é registrado através da realização de  um BO. Se necessário, a vítima é 

encaminhada à uma unidade do Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de 

delito213 e respectiva avaliação médica visando a verificação do grau da  agressão  sofrida 

(Ballone & Ortolani, 2001; Rusche, 2002). 

Após este procedimento, o laudo pericial é encaminhado à polícia e somente, com 

este documento em mãos, as declarações da vítima, o depoimento do acusado quando 

encontrado e o de possíveis testemunhas, a delegada poderá completar o IP, o qual, depois 

de concluído, será enviado a um promotor de justiça, membro do Ministério Público, para 

que seja dado início à ação penal. Então, novamente serão ouvidos a vítima, o acusado e as 

testemunhas na presença de um juiz que examinará as provas e os depoimentos, para então, 

julgar se o acusado é ou não culpado.  

Em relação ao comportamento dos ofensores quando chamados para depoimento, 

Harazim (1998) comenta ser comum que o ofensor conhecido da mulher ostente sua 

violência também em público, mostrando-se imbuído de direitos e cheio de razões.  

                                                 
212As estatísticas referentes  aos registros de queixas nas DDM, de 1996 a 1998, demonstram que a maior 
parte do atendimento feito nestas delegacias foi de crimes de lesões corporais e ameaças, praticados 
principalmente, por maridos, companheiros ou namorados. Foram registrados também, muitos crimes de 
estupro (Teles & Melo, 2002). 
213 Corpo de delito. Feito pelo perito; fundamenta-se nas comprovações das conjunções carnais recentes, nas 
ausências de consentimento das vítimas e no estabelecimento de uma relação biológica entre os ofensores e 
suas vítimas através de técnicas laboratoriais forenses aplicadas às provas materiais obtidas por ocasião do 
crime (Reis, 2001; Cfêmea, 1998). Tanto a vítima como os elementos que participaram da cena do crime são 
importantes fontes de informações e evidências (Ex.: roupas, vestes íntimas, lençóis, toalhas, preservativos, 
absorventes) (Bowen & Aldous, 1999). 



 
 

 

193Revisão da Literatura

No entanto, quando se trata de familiar ou aparentado acusado de abuso sexual de 

crianças em casa, ocorre exatamente o contrário. O ofensor costuma se apresentar pacífico 

e dócil à delegacia e não raro, declara desconhecer a situação.  

Harazim (1998) resgata que os consideráveis dados anuais levantados em todo o 

Brasil pelo CNDM, revelam elevado número de denúncias em DDM, no atendimento à 

mulher. Porém, segundo a autora, apesar desta elevada quantidade de denúncias, muitos 

casos foram subestimados, devido ao medo das vítimas diante as intimidações de diversas 

naturezas recebidas dos ofensores. 

Com o advento da Lei 9.099/95214 do CPB, alguns procedimentos foram mudados, 

como nos casos de agressões físicas com lesões corporais consideradas de natureza leve e 

ameaças. Esta lei estabelece portanto, penas alternativas para condenações de até um ano. 

Porém, segundo Machado (2000) e Saffioti apud Rusche (2002), só fariam sentido se 

tivessem um caráter pedagógico, reeducando o ofensor. Uma vez, sendo solto, na maioria 

das vezes, ele retorna ao lar e passa a dar duas surras por semana e não mais uma na 

companheira, quem na verdade, acaba pagando a pena alternativa. Nos casos de agressões 

mais graves, se a vítima estiver muito machucada, deverá ser encaminhada a um hospital 

público onde há sempre um policial de plantão e, assim que possível, dirigir-se a uma 

DDM e ir ao IML para passar pelo exame de corpo de delito para depois, ser aberto o IP 

contra seu ofensor.  

Tratando-se de crimes de estupro e de AVP, a vítima ainda deve, após comparecer à 

polícia e ao IML, procurar atendimento médico ginecológico em até 72 horas, para 

prevenção às IST, aids e  gravidez indesejada (Stringueto, 2000; Brasil, 2002d).  

Caso a vítima engravide em decorrência de estupro, por ofensor conhecido ou não, 

desejando, poderá ser submetida a um aborto permitido por lei. Doxsey (2001) ressalta que 

a forma como os casos são concluídos, tem resultado muitas críticas à Lei 9.099/95. A 

autora ressalta que a maioria entende que a norma banaliza a violência doméstica, posto 

permitir que o ofensor negocie o tapa, a bofetada e outras crueldades com uma cesta básica 

ou outra pena alternativa, sem grandes repercussões para uma efetiva mudança de 

comportamento. Portanto, discorda-se da liberdade de ofensores denunciados à justiça, os 

quais encontram condições para ameaçar, novamente, suas vítimas, graças a uma punição 

que não pune (FAPESP, 2002; Rusche, 2002; Teles & Melo, 2002).  

                                                 
214 Lei dos Juizados Especiais Criminais criados para atender as infrações de menor potencial ofensivo, isto, 
é, os crimes considerados de menor gravidade e que portanto, têm pena máxima ou inferior a um ano. São 
julgados nesses Juizados, as lesões corporais leves cuja pena é de três meses a um ano e o crime de ameaça 
(Doxsey, 2001).  
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Porém, recentemente, no campo jurídico, o Senado brasileiro aprovou projeto de lei 

que permite aos juízes, em casos de violência doméstica, determinar o afastamento do 

ofensor do domicílio ou do local em que convive com a vítima (Viana, 2002).  

Mas, conforme Harazim (1998), existem em nosso país, apenas sete Casas Abrigo 

locais públicos e seguros para mulheres vitimizadas, vivenciando o grau máximo do medo 

e que correm perigo de vida em casa.215 Embora a autora mencione que apenas o Canadá 

dispõe de um sistema semelhante, Bárbara apud Weis (1999), cita que nos EUA o número 

de Casas Abrigo é muito superior ao existente no Brasil, fato indicativo da distinção do 

lugar social da vítima, nestes dois países.  

No entanto, Saffioti (1994b) afirma que se no Brasil, as Casas Abrigo têm 

capacidade de acolher um número reduzido de mulheres com seus filhos, sendo freqüente a 

instalação de um número maior de vítimas, na Suécia, mesmo havendo mais de 150 destas 

instituições, este número não consegue atender a demanda das vítimas de violência 

doméstica. As mulheres que passam por esta experiência, são incentivadas a buscar 

trabalho para alcançarem independência econômica; a resgatarem sua auto-estima e 

derrotarem a dependência emocional em relação ao ex-companheiro, rumo a uma nova 

concepção de vida, na qual, não mais figurem como desvalorizadas, mas merecedoras de 

respeito.  

Harazim (1998) e Brito (1999) lembram que nos Abrigos de nosso país, o 

regimento é severo, pois as tentativas de rastreamento por parte dos ofensores mais 

violentos, costumam ser doentias. Por isto, as unidades existentes no Brasil, encontram-se 

em localizações sigilosas e as mulheres encaminhadas à elas, ficam proibidas de revelar 

onde estão, inclusive para seus familiares mais próximos.  

As autoras, ressaltam no entanto, que apesar do apoio psicológico, educacional e de 

saúde que as vítimas encontram nestes locais de acolhimento, o rompimento da mulher 

agredida com seu mundo, costuma ser muito difícil de suportar. Algumas trazem em si a 

síndrome da violência adquirida em casa e não tendo em quem descarregar sua 

agressividade, agridem os próprios filhos, deixando por exemplo, o leite da mamadeira 

azedar, não trocando suas fraldas ou recusando-se a amamentá- los.  

                                                 
215 Tratam-se de espaços destinados a assegurar por um período máximo de noventa a cento e vinte dias, a 
integridade física da mulher e de seus filhos menores, quando não têm para onde ir; local onde, a vítima 
tentará reestruturar-se emocionalmente (Harazim, 1998; Rusche, 2002). As poucas unidades existentes no 
Brasil, localizam-se nas cidades do Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza e Porto Alegre 
(Guerra, 2002). 
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Tais atitudes, explica Harazim (1998), retratam as dificuldades dessas mulheres 

vitimizadas em se desprender do sistema de vida anterior, sendo que, ao perderem todas as 

suas referências, esforçam-se para não entrar em colapso emocional.  

Esta dificuldade de viver em reclusão, foi assim descrita por uma mulher interna em 

uma das poucas Casas Abrigo existentes no Brasil: 

“Aceitei me esconder porque meu marido poderia me matar se 
descobrisse que o denunciei, ou eu poderia matá -lo, de medo. Foi como 
sair de uma vida inteira, não apenas de uma casa. É uma dor muito 
grande. Eu tinha uma casa, uma família, e hoje divido o quarto com 
mulheres feridas e desesperadas. Quero de volta essa vida que tem aí 
fora. Para mim, voltar à lucidez está sendo difícil. Não sei mais quem sou. 
Mas sei que estou viva.” (Harazim, 1998, p. 11).   

 
Rusche (2002), ter informações sobre os direitos e cultivar o respeito mútuo entre 

as pessoas, ainda é a principal forma de combate à violência. 

Em 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), considerou que, a prática da violência doméstica contra a 

mulher no Brasil, é uma questão de tolerância de todo o sistema que a alimenta, não 

havendo nenhuma evidência socialmente percebida da vontade do Estado como 

representante da sociedade, em punir esse crime (Pena Neto, 2001; Teles & Melo, 2002).   

Para a reversão deste quadro, Saffioti apud FAPESP (2002) defende ser 

fundamental a formulação e implementação de uma verdadeira política pública de controle 

da violência doméstica em nosso país.  

Por sua vez, Shimazaki et al. (2002) lembram  que as políticas públicas no Brasil 

destinadas a prevenir e erradicar a violência e a promover a igualdade quanto ao gênero 

requerem mudanças sociais, não apenas no modo como as mulheres trabalham e cuidam de 

si e de suas famílias, mas também como as instituições se envolvem nesses processos, 

sendo necessário oferecer oportunidades de reformulação de hábitos e costumes, de modo 

a contribuir para a eliminação da violência. 

Pesquisadores do (Como..., 1999) corroboram que para acabar com a violênc ia 

contra as mulheres é preciso coordenar estratégias entre diversos setores da sociedade e 

nos níveis local e nacional.  
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Embora o setor saúde seja de suma importância nesse processo, os esforços para 

uma possível mudança da vitimização da mulher no lar precisa incluir a potencialização 

das mulheres e meninas216; a imposição de maiores custos aos agressores; o atendimento 

das necessidades das vítimas; a coordenação das respostas institucionais e individuais; o 

envolvimento da juventude; o trabalho com os homens; e a mudança de certas normas 

comunitárias (Como..., 1999).  

No mundo inteiro, a questão principal gira em torno da mudança de diretrizes 

políticas e práticas discriminatórias em relação as mulheres, movimentada pela luta de 

grupos femininos por meio do ativismo das organizações de base e pela militância. Assim, 

na última década, 24 países latino-americanos e caribenhos reformaram suas leis 

relacionadas à violência doméstica217, sobretudo devido à pressão destes grupos, afora o 

empenho de milhares de ONGs espalhadas por todos os continentes, que trabalham para 

aumentar a percepção das mulheres sobre direitos humanos e outros temas correlatos à 

violência contra a mulher (Como..., 1999).  

Para Cabral (1999), as medidas preventivas cabíveis no combate à violência contra 

a mulher no Brasil, enfrentam inclusive, a carência de serviços básicos. O sistema público 

de saúde é um dos setores mais penalizados no contexto de graves problemas econômicos 

e educacionais, como o alto índice de desemprego e de analfabetismo refletido pela forte 

desestruturação das famílias e das instituições. Segundo a autora, as reformas sociais 

inexistem, e a vida humana nunca valeu tão pouco. Assim, a violência contra a mulher, 

inclusive a conjugal, é tão somente um dos profundos reflexos de todos estes descasos, em 

que se encontra mergulhado o nosso país.   

 

 

 

 

                                                 
216 É normalmente vista como um processo em longo prazo, ocorrendo nos âmbitos internacional, nacional, 
comunitário e individual. Compreende trabalhar questões que envolvem a dependência financeira das 
mulheres em relação aos homens e a restrição de seu valor social ao cumprimento dos papéis de esposas e 
mães. Em muitas partes do mundo, segundo comentam os pesquisadores do boletim (Como..., 1999, p.31), 
“...os códigos legais e as práticas habituais ainda tratam as mulheres como cidadãs de segunda classe, 
negando-lhes o direito à propriedade, a viajar livremente e à ter acesso aos recursos econômicos e 
produtivos.”.   
217 Nos últimos dez anos, pelo menos 53 países já aprovaram legislação específica contra a violência 
doméstica, 27 aprovaram leis contra o assédio sexual e 41 consideram agora o estupro matrimonial como um 
delito. Por outro lado, na maioria dos países, ainda existem barreiras, lacunas e distorções processuais que 
reduzem a capacidade da lei de refrear a violência e proteger mulheres e crianças (Como..., 1999).  
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anto a literatura científica como a não científica, adotam variadas 

terminologias relativas às ofensas sexuais, sendo as mais freqüentes: agressão sexual, 

violência sexual, abuso sexual218 e vitimização sexual, todas porém, denotam o mesmo 

sentido ao fenômeno, ou seja, alguma forma de contato ou estímulo sexual que vise o 

prazer da pessoa que prática essa forma de violência, implicando em domínio da situação e 

portanto, uso de poder sobre a vítima. Essas múltiplas denominações ocorrem, por tratar-se 

de uma temática que envolve um contexto multiprofissional, levando cada autor a 

empregar termos que melhor se adaptem aos seus objetivos e necessidades (Azevedo & 

Guerra, 1988; Teles & Melo, 2002).   

De acordo com Reis (2001), não existe um termo genérico que possa ser aplicado à 

maioria das ofensas sexuais, sem que haja alguma discordância e contemple aspectos 

legais, sociais, médicos e psicológicos ao mesmo tempo.  

Exemplo disto, pode ser observado na definição do abuso sexual na infância, 

apresentada de forma diferente em vários países da América Latina, Europa, América do 

Norte e de outros continentes. Porém, alguns aspectos em comum, são registrados pela 

maioria dos países como: haver ou não contato sexual não consensual; envolver familiar 

imediato como ofensor ou pessoa pelo menos 5 anos mais velha que a vítima e vitimização 

de criança ou adolescente menor de 12 anos de idade  (Como..., 1999).  

Portanto, 

“Não é o toque, nem a violência física e nem a falta do consentimento 
que vão definir o abuso sexual, mas sim a sexualidade vinculada ao 
desrespeito ao indivíduo e aos seus limites, a troca de sua postura de 
sujeito a uma de objeto dos desejos do outro.” (Cohen et al.,2000, p. 2).  
.  

  

                                                 
218 “Exposição de uma criança a estímulos sexuais inapropriados para sua idade, seu nível de 
desenvolvimento psicossocial e seu papel na família” (Zavaschi et al., 1991, p. 131). Envolvimento de 
crianças dependentes, mentalmente imaturas e adolescentes em atividades sexuais que eles não compreendem 
totalmente, que não sejam capazes de consentir ou que violem seus tabus sociais ou regras familiares 
(Rodrigues et al., 2001).  
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Em concordância com o referido autor, utilizaremos a expressão violência sexual 

como um fenômeno universal destituído de fronteiras e como termo aplicado a todo ato de 

violência que resulte em dano sexual e suas conseqüências, advindas de contato sexual 

consentido ou não pela vítima, com ou sem penetrações, implicando ou não em injúrias 

físicas.219 (Anexo E). 

 No atual CPB, os crimes sexuais são classificados como crimes contra os costumes. 

Nele, são descritos os crimes previstos contra a liberdade sexual, onde a violação da 

faculdade de livre escolha do parceiro se dá por violência ou grave ameaça. Os crimes de 

estupro e AVP, são ainda, considerados hediondos220, determinando aumento de metade da 

pena se estes são cometidos sob o disposto pelo artigo 224 do CPB221, bem como às 

qualificadoras de lesão corporal ou morte222 (Delmanto et al., 1998; Vargas, 1999; Brasil, 

2000a; Reis, 2001). 

Teles & Melo (2002), resgatam que o CPB é uma lei federal cuja parte que define 

os crimes e suas penas é de 1940, refletindo então, o pensamento patriarcal e sexista 

reinante naquela época, o que se faz sentir principalmente no que diz respeito à violência 

sexual. As autoras defendem portanto, que as violências sexuais por serem dirigidas contra 

a pessoa e não contra os costumes de nossa sociedade, mereçam sofrer reforma, sendo 

citadas no CPB como crimes contra a dignidade dexual.  

 Apesar das definições legais de abuso sexual variarem de acordo com a legislação 

de cada país, Drezett et al. (1996); Delmanto et al. (1998); Drezett (2000, 2001) e Teles & 

Melo (2002), citam que a maioria delas considera para a incriminação, o uso da força física 

ou da intimidação e o dissenso223 da vítima.  

                                                 
219 Traumatismos, em geral,  produzidos por força externa (Ferreira, 2000). No caso da violência sexual, as 
injúrias físicas podem ser do tipo extragenitais que retratam o uso da força do ofensor ou mesmo genitais 
pelo contato sexual, como forma do ofensor afirmar seu domínio (Geist, 1988; Zavaschi et al., 1991). 
220 Lei nº 8072 de 25/07/90. Depravado, vicioso, sórdido, imundo; repelente, repulsivo; horrendo; sinistro, 
pavoroso, medonho (Ferreira, 2000). São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no 
CPB, consumados ou tentados: homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de 
extermínio, ainda que cometido por um só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, II, III, IV e V); 
latrocínio (art. 157, § 3°, in fine); extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2°); extorsão mediante 
seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ l°, 2° e 3°); estupro (art. 213 e sua combinação com o 
art. 223, caput e parágrafo único); AVP (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 
epidemia com resultado morte (art. 267, § 1°). Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto 
nos artigos. 1°, 2° e 3° da Lei n° 2.889/56, tentado ou consumado (Andreson, 2002). 
221 Presunção da violência. 
222 Nestes casos, o ofensor perde o direito de anistia, graça, indulto, fiança e liberdade provisória (Delmanto 
et al., 1998; Reis, 2001). 
223 Divergência de opiniões ou de interesses; desavença, desinteligência, dissidência; discrepância, contraste, 
oposição (Ferreira, 2000). 
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Norteando-se por inúmeros dados de pesquisas abalizadas pelo Center for Health 

and Gender Equity (CHANGE), os autores do (Como..., 1999) afirmam que a coerção 

sexual224 existe em um contínuo de ações, desde o estupro forçado a outras formas não 

físicas de pressão que compelem meninas e mulheres a participar de atos sexuais contra 

sua vontade. Algumas formas de coerção, como o estupro, a agressão caracterizada pelo 

contato sexual forçado e molestação sexual, em muitos sistemas legais, são reconhecidas 

como crimes. Já, outras formas de coerção como a intimidação, a pressão verbal ou o 

casamento forçado, são toleradas e com freqüência incentivadas culturalmente.225 Outras, 

implicam no conluio226 de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de mulheres e 

crianças para exploração sexual e em organizações militares envolvidas com a prática de 

estupros durante guerras. (Anexo F).   

No Brasil, o estupro é definido pelo artigo 213 do CPB como “constranger mulher 

à conjunção carnal227, mediante violência ou grave ameaça.”, podendo ocorrer tanto na 

esfera privada como nos espaços públicos e, ser praticado por pessoa conhecida ou não da 

vítima (Teles & Melo, 2002). 

Os pesquisadores esclarecem, que neste caso, a violência deve ser entendida como 

emprego de força física, capaz de sobrepujar a resistência da vítima. Já, a grave ameaça, se 

configura com a promessa de efetuar tamanho mal, impossibilitando a resistência da vítima 

e, a conjunção carnal corresponde ao coito vaginal, o que limita este crime ao sexo 

feminino.  

De acordo com Teles & Melo (2002), este crime ocorre dentro de um contexto 

violento e não de paixão ou com o objetivo de encontrar satisfação sexual. A força e o ódio 

dominam o ato em si, sendo que a pessoa ofensora, usa da sexualidade para  manifestar 

sentimentos de poder e de vingança, buscando por meio da violência, ter amplo domínio 

                                                 
224 Ato de coagir; coação; repressão, coibição (Ferreira, 2000). Pode ocorrer com crianças de poucos meses 
de idade até com mulheres idosas, sendo que a maior parte dos atos sexuais não consentidos envolve pessoas 
que se conhecem (Como..., 1999).  
225 Mesmo que apenas para uma minoria de mulheres no mundo a iniciação sexual seja uma experiência 
traumática, forçada e cercada de temor, para outras, mesmo quando não forçadas, a iniciação sexual pode ser 
indesejada, como algo que lhes é imposto. “Em muitas partes do mundo, o casamento é visto como uma 
concessão ao homem de um direito incondicional de acesso sexual à esposa, além do poder de exercer este 
direito até com o uso da força, caso necessário.”. Estudos demonstram que quanto mais jovem for uma 
mulher por ocasião da primeira relação sexual, maior a probabilidade de a relação ter sido forçada (Como..., 
1999, p. 12).  
226 Combinação entre duas ou mais pessoas para lesar outrem; maquinação, trama, conspiração (Ferreira, 
2000). 
227 “...cópula fisiológica, introdução do pênis na vagina, sendo irrelevante a introdução completa ou não, 
ejaculação ou ruptura himenal.” (Mallak et al., s. d., p. 5). 
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sobre a vítima. As autoras defendem que, na verdade, o objetivo maior da pessoa ofensora, 

é satisfazer necessidades não sexuais ao controlar o corpo e a mente da vítima.  

Conforme menciona Warshaw (1996), o crime de estupro contra mulheres 

adolescentes e adultas, na maioria dos estados norte-americanos é definido como agressão 

sexual, uma vez tendo ocorrido penetração pênis-vagina, contra a vontade da vítima, à 

força, através de ameaças ou quando a vítima é física ou mentalmente, incapaz de dar seu 

consentimento. Em muitos países porém, já foram incluídos nesta definição, os sexos anal 

e oral não desejados, e alguns eliminaram a linguagem específica ligada à condição sexual 

para ampliar a aplicabilidade das leis do estupro.  

Em relação ao Brasil, Drezett et al. (1996), Delmanto et al. (1998) e Drezett (2000, 

2001), mencionam o artigo 214 como AVP, crime capaz de constranger alguém mediante 

violência ou grave ameaça, à prática de ato libidinoso diferente do coito vaginal, incluindo 

as práticas de mordidas, sucção das mamas, manobras digitais erópticas e as cópulas anal 

ou oral, podendo vitimizar pessoas de ambos os sexos, sob as mesmas formas de 

constrangimento do estupro.  Os autores ainda citam o artigo 224 do CPB, como referente 

a presunção da violência a qual caracteriza-se pelo conjunto de condições nas quais não 

ocorreu constrangimento com o uso de força ou grave ameaça, mas, que caracterizam 

igualmente, o estupro e o AVP. Deste modo, presume-se que houve violência quando a 

vítima é menor de 14 anos228, é deficiente mental ou quando não pôde, por qualquer outra 

causa229 oferecer resistência.  

No Brasil, todas as formas de violência sexual acima descritas e regidas pelo CPB, 

são consideradas crime, independente do ofensor ser uma pessoa conhecida ou 

desconhecida da vítima (Mallak et al., s.d.).  

 Em contraposição, Cohen & Gobbetti (1998) discutem alguns aspectos como o uso 

da força, da violência e o constrangimento, os quais tipificam crimes sexuais mais 

freqüentes e previstos no CPB. 230 Resgatam assim, que a sexualidade humana é tida como 

assunto complexo, uma vez que a ampliação de seu conceito pela psicanálise, mostra o 

                                                 
228 Com relação à idade, o CPB estabelece como marco para a caracterização da violência presumida, a idade 
de 14 anos, posto que o fundamento legal é determinado pela innocencia consilli, traduzida pela completa 
falta de ciência da vítima em relação aos fatos sexuais. Mesmo que a criança concorde com o contato sexual, 
o “consentimento” é destituído de valor (Drezett et al., 1996; Gomes, 1997; Delmanto et al. 1998; Gonçalves, 
1999; Drezett, 2000). 
229 Devido à idade avançada; estado de embriaguez; hipnose; enfermidades debilitantes e deficiências físicas 
limitadoras (Drezett et al., 1996; Drezett, 2000). 
230 Com contato físico: estupro; AVP, atos libidinosos e sedução. Como exploração sexual: prostituição; 
pornoturismo, pornografia infantil e tráfico sexual de menores. Sem contato sexual: assédio, vouyerismo e 
exibicionismo (Mallak et al., s. d.).  



 
 

 

201Revisão da Literatura

quanto é difícil identificá- la, posto não estar restrita aos genitais e ter uma pulsão com 

origem, objeto e fim. Segundo os autores, o desvio destes dois últimos, traz problemas 

sociais. Isto, leva a uma interpretação complexa em torno da definição do que é um ato 

abusivo no exercício da sexualidade, pois, no caso do sadomasoquismo, por exemplo, há 

violência física, porém, para os participantes, esta relação consentida, gera prazer.  

Por outro lado, a idéia do consentimento como divisor de relações abusivas e não 

abusivas, no entendimento destes autores, também é falha, por não especificar quando um 

consentimento é considerado válido.  

Deste modo, Cohen et al. (2000) indagam se apenas a idade cronológica 

determinada pela lei, é suficiente para definir esta possibilidade de escolha, uma vez 

existirem casos de relações incestuosas duradouras e consentidas pelos envolvidos. 

Portanto, “...em que situações podemos ter clareza de que o consentimento foi dado de 

forma consciente..., quando acreditamos que uma pessoa tem capacidade para discriminar 

e decidir sobre uma relação sexual?”. Afirmam os autores, ser perfeitamente possível que 

uma criança consinta que um adulto a toque de uma forma sexual, e nem por isso, esta 

relação deixa de ser abusiva. Deste modo, ao considerarem o que rege o CPB a respeito, 

perguntam se apenas a idade cronológica, como a lei determina, define esta possibilidade 

de escolha. 

Ainda, sem ignorar a presunção da violência conforme descrita no CPB, Goodman 

et al. (1997) e Zanarini et al. (1999) apontam casos de deficientes físicos, como alvos 

preferenciais de ofensas sexuais, devido à sua condição de dependência e vulnerabilidade, 

sendo que, quanto maior o grau de severidade da deficiência, maior será a possibilidade de 

abuso sexual e de revitimizações. Nestas situações portanto, os ofensores em 99% dos 

casos são pessoas conhecidas das vítimas (Seattle Rape Relief, 1997).  

Outra situação, igualmente, enquadrada como violência presumida231, envolve a 

vitimização de deficientes mentais ou alienados. Neste caso, a lei entende que se o ofensor 

conhecia esta circunstância, sabia que a vítima não tinha capacidade de entendimento sobre 

os valores sociais e morais relativos ao ato (Gonçalves, 1999).  

                                                 
231 De acordo com o CPB, refere-se a incapacidade da vítima de consentir: menos de 14 anos; alienados ou 
débeis mentais, desde que o ofensor tenha conhecimento deste fato ou notou-o durante o ato; quando a vítima 
é incapaz de reagir: vítima anestesiada, imobilizada, deficiente física; em situações de grave ameaça, de um 
mal maior (violência moral) (Mallak et al., s. d.). 
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Em relação às pessoas idosas232, Deming et al. (1983) explicam que a debilidade 

das funções cognitivas e intelectuais, de mobilidade e de locomoção, incapacitam-nas para 

a defesa, denotando-se maior vulnerabilidade e predisposição à violência sexual tanto 

dentro do ambiente doméstico como fora. Ainda, de acordo com os autores, o fato de 

morarem sozinhas, saírem pouco de casa para trabalhar e a ausência de vida social, fazem 

com que as pessoas idosas, tornem-se predispostas a sofrerem duas vezes mais 

vitimizações dentro ou próximo ao seu lar.  

Já, em muitos estados americanos, a lei distingue abuso sexual, de estupro, sendo 

que no abuso, os atos devem ser cometidos por uma pessoa responsável pelo cuidado da 

criança e o estupro compreende atos sexuais cometidos por uma pessoa que não é 

responsável pelo menor, caracterizando-se por uma agressão que inclui relação sexual 

contra a vontade da vítima.  

No caso, o abuso também pode ser entendido como incesto233, sendo que em muitos 

países, é uma das ofensas sexuais mais freqüentes e que causa maiores danos às vítimas 

crianças e adolescentes, a grande maioria do sexo feminino (Amazarray & Koller, 1998; 

Cohen et al., 2000).  

A este respeito, Cohen et al. (2000) mencionam que marcas físicas não definem um 

abuso sexual, podendo ocorrer portanto, sem que deixe seqüelas visíveis, no entanto, as 

seqüelas afetivas são mais difíceis de identificar e nem por isso, são de menor gravidade. 

Assim, o trauma sofrido pode não se resumir ou mesmo não se ater ao ato sexual 

propriamente dito contribuindo para que a trajetória da vítima de abuso sexual, segundo os 

autores, seja muito angustiante e conflitiva, ao acarretar conseqüências que deixam marcas 

tanto sociais quanto psíquicas.  

De acordo com Mallak et al. (s.d.), neste como em outros tipos de violência sexual 

contra crianças e adolescentes, podem estar presentes as violências efetiva e/ou a 

presumida. Na efetiva, o ofensor utiliza-se de força física ou emprega meios capazes de 

privar ou perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando- lhe reagir ou defender-se 

                                                 
232 “Em 1998, nos EUA, ocorreram 0,2% de estupros e assaltos sexuais entre mulheres com idades variando 
de 50 a 64 anos, com ofensores conhecidos em 74% dos casos e em 18%, por um indivíduo de sua 
intimidade. No Brasil, a literatura se reporta mais ao abuso físico, não sendo encontrados dados estatísticos 
de incidência ou prevalência de crimes sexuais como o estupro na população idosa.” (Rennison apud Reis, 
2001, p. 19). 
233 O incesto caracteriza-se por qualquer contato sexual com padrastos, tutores ou outra pessoa que assuma o 
papel de pais (Amazarray & Koller, 1998). União sexual ilícita entre parentes consangüíneos, afins ou 
adotivos (Ferreira, 2000). Abuso sexual de característica intrafamiliar, onde pode existir ou não a violência 
efetiva, estando presente o estímulo sexual intencional de um dos membros da família, que por seu vínculo 
parental, não lhe é permitido o casamento (Cohen, 1997).   
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ou, quando há comprovação de luta corporal entre ofensor e vítima. Já a vio lência efetiva 

psíquica, caracteriza-se quando o ofensor conduz a vítima a uma forma de não resistência, 

por inibição ou enfraquecimento de suas faculdades mentais.234 

Para se ter uma idéia de quão comum é a prática do incesto no Brasil, entre outros 

estudos já publicados, uma análise de dados de estupros coletados em 50 processos 

referentes a cinco regiões do país, mostrou que 70% dos envolvidos se conheciam e destes, 

18% mantinham relações incestuosas (Pimentel et al. apud Vargas, 1999; Cabral, 1999; 

Teles  & Melo, 2002).   

Estudo objetivando formular uma compreensão da sexualidade humana dentro da 

dinâmica das relações incestuosas, ao avaliar 46 casos de abuso sexual intrafamiliar, 

apontou que a maioria dos menores vitimizados, mantiveram relações incestuosas durante 

mais de 6 meses, caracterizadas por atos libidinosos235 sem conjunção carnal. Além disso, 

detectou-se que a maioria dessas relações, ocorreu entre pai e filha, sendo seguida pelas 

relações entre irmãos e irmãs, e, um numero menor de relacionamento incestuoso, 

envolveu padrasto e enteada (Cohen & Gobbetti, 1998). 

Com base no CPB, Vargas (1999) cita que as relações incestuosas cometidas por 

pai, padrasto ou outro responsável legal não são tipificadas como crime, sendo 

consideradas apenas circunstância agravante do estupro. E se a vítima for menor de 14 

anos, configura-se também, a violência presumida.  

A partir dos resultados obtidos em seus estudos sobre violência sexual contra 

mulheres, ao analisar relações incestuosas, Reis (2001) afirma que os ofensores ao 

quebrarem o tabu do incesto, estão inegavelmente, atingindo a qualidade e validade 

universal desta lei fundamental que criou a sociedade humana. Isto demonstra uma 

sociedade, cujos códigos morais, não se encontram internalizados e, portanto, deno tam 

decadência do processo civilizatório.  

A respeito da dinâmica do abuso sexual intrafamiliar, Flores & Caminha apud 

Amazarray & Koller (1998) afirmam que as famílias, nas quais acontece o incesto, são 

bastante disfuncionais e fatores como: violência doméstica; pai e/ou mãe abusados ou 

negligenciados em suas famílias de origem; pai autoritário demais ou excessivamente 

moralista; mãe demasiadamente passiva e ausente; cônjuges com relação sexual 

pervertidos; famílias reestruturadas com presença de padrasto ou madrasta; pais que 

                                                 
234 Embriagues, uso de drogas alucinógenas, anestesia, hipnose (Mallak et al, s. d.).  
235 “Toda prática diferente da conjunção carnal, entre estes: toques ou manobras nos órgãos sexuais ou zonas 
erópticas, beliscões, sucções, beijos, qualitativa e quantitativamente impróprios, cópula ectópica (anal, oral, 
seios, coxas, etc.).” (Mallak et al, s. d., p. 5; Rodrigues et al., 2001). 
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acariciam seus filhos ou exigem determinado tipo de carícias dos mesmos, violando a 

privacidade sexual; pais que permanecem muito tempo a sós com seus filhos; filhas 

desempenhando papel de mãe; filhas promíscuas ou que apresentam comportamento 

autodestrutivo; crianças isoladas e retraídas, com poucos amigos, ou crianças que 

apresentam comportamento sexual inadequado para sua etapa de desenvolvimento, são 

características sugestivas de abuso intrafamiliar.  

Além disso, estas famílias costumam assumir atitudes de hostilidade diante de 

pessoas desconhecidas e muitos pais abusadores, freqüentemente apresentam história de 

maus-tratos em sua infância, sendo ignorantes em relação aos cuidados dos filhos. No 

entanto, os autores sugerem que não seja estabelecida uma relação de causalidade entre 

estes fatores e o abuso sexual intrafamiliar (Zavaschi et al., 1991; Flores & Caminha apud 

Amazarray & Koller, 1998; Como..., 1999).  

De acordo com os pesquisadores do boletim (Como..., 1999) e Cohen et al. (2000), 

este tipo de violência tende a ser reproduzida se não houver tratamento adequado que vise 

a elaboração psicológica da experiência traumática. Portanto, a reprodução deste 

comportamento pela criança vitimizada tem sido uma tendência observada no fato de que a 

grande maioria das pessoas que comete abusos tem em seu passado a experiência de terem 

sido submetidas a situações abusivas.  

Zavaschi et al. (1991) e Tetelbom et al. (1991) defendem esta possibilidade, uma 

vez que, pais adultos abusados sexualmente quando crianças, tendem a repetir a situação 

de abuso com seus filhos, havendo portanto, uma tendência de perpetuação das relações 

incestuosas de geração para geração.  

A este respeito, estudos consistentes apresentados no (Como..., 1999), citam que 

muitos ofensores foram eles mesmos agredidos sexualmente, na infância, embora a maioria 

dos meninos vítimas de abuso sexual, não faça o mesmo quando adultos.  

Ballone & Ortolani (2001) afirmam que as crianças aprendem com os adultos, 

geralmente, dentro dos lares, as maneiras de reagirem à vida e viverem em sociedade. As 

noções de direito e respeito aos outros, a própria auto-estima, as maneiras de resolver 

conflitos, frustrações ou de conquistar objetivos, tolerar perdas, enfim, todas as formas de 

se portar diante da existência, são profundamente influenciadas durante a idade precoce. É 

assim, portanto, que muitas crianças abusadas, violentadas ou negligenciadas na infância se 

tornam ofensoras na idade adulta.  
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As crianças que presenciam a violência conjuga l, segundo estudos citados pelo 

(Como..., 1999), também enfrentam risco mais elevado de ter problemas emocionais e de 

comportamento236, apresentando maior propensão a agir agressivamente durante a infância 

e a adolescência. Outros estudos realizados nos EUA, constataram que os filhos das 

famílias onde suas mães são vitimizadas sexual e fisicamente por espancamento, também 

sofrem abuso em 30% a 60%, sendo que, apesar da reação das crianças à violência variar 

segundo sua idade, sexo e o apoio social que recebem, tanto as que presenciam como as 

que sofrem abuso, apresentam os mais graves problemas de comportamento (Edleson apud 

Como..., 1999).  

Browne & Finkelhor (1986), Widom & Ames (1994), Widom (1995) e Dolan et al. 

(1996), afirmam que ofensores que foram vítimas de abuso físico na infância, estão mais 

sujeitos a cometerem crimes sexuais em relação aqueles que foram abusados, sexualmente, 

ou aqueles que nunca sofreram qualquer vitimização.  

Por sua vez, Levett (2001) defende que os meninos vítimas de violência sexual na 

infância não se tornam ofensores quando adultos. Para a autora, esta idéia oculta o papel do 

patriarcado na produção e reprodução social da autoridade masculina, vigente em diversas 

sociedades do mundo, assim como, as convenções normativas que podem associar-se à 

hostilidade e as ambivalências presentes em relacionamentos heterossexuais, que levam a 

prática de violências sexuais contra crianças e adolescentes, incluindo o assédio sexual237 e 

o estupro.  

Estudo de Cohen & Gobbetti (1998) sobre abuso sexual intrafamiliar, discorda que 

a relação incestuosa seja vista como bipessoal, posto haver um envolvimento ativo ou 

passivo, explícito ou implícito de todos os membros da família, denominada pelos autores 

como famílias incestuosas, onde todos são vítimas e culpados. Portanto, sob o ponto de 

vista da saúde mental, os autores defendem que todos os membros da família precisam ser 

tratados, sendo a melhor forma de lidar com o problema, assim como, o incesto deveria ser 

enquadrado no capítulo dos Crimes cont ra a família do CPB, abrangendo a avaliação e 

tratamento do conjunto familiar.  

                                                 
236 Ansiedade, depressão, desempenho escolar medíocre, baixa auto-estima, desobediência, pesadelos e 
problemas de saúde. Entre mulheres que sofreram violências físicas e sexuais na Nicarágua, 49% disseram 
que seus filhos presenciavam freqüentemente os atos de violência; 64% das mulheres na Irlanda e 50% em 
Monterrey, no México (Como..., 1999). 
237 Violência recentemente tipificada como  crime no capítulo do CPB que trata dos crimes contra a liberdade 
sexual, sendo assim enquadrado no artigo 216-A: “Constranger alguém com intuito de levar vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente de sua forma de superior hierárquico, ou ascendência 
inerentes a exercício de emprego, cargo ou função.” (Bernardi, 2001a; Vannuchi & Probato, 2001;  
Lippimann, 2001; Gomes, 2001).  
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De acordo com Cohen et al. (2000), quando o abuso sexual ocorre dentro da 

família, “...ele denuncia a falta de uma estruturação familiar que possa ser referencial 

para o desenvolvimento psicológico e social de seus membros.”. Quando o abuso rompe o 

vínculo de confiança básico para o desenvolvimento da vida na família, torna-se 

imprescindível o atendimento em saúde mental a todos os seus membros para saberem 

lidar melhor com questões referentes à estruturação familiar.  

Zavaschi et al. (1991) comentam que a atividade incestuosa pode não ser motivada 

pelo sexo, mas por necessidade de afeto; que para manter a aparência de normalidade, os 

pais conscientes ou inconscientemente, concordam, uma vez que esta relação é mais 

facilmente, aceita se comparada a uma extraconjugal, a qual romperia com o casamento e a 

família. A respeito da existência de um conluio familiar consciente ou inconsciente, 

encobertando o abuso sexual, os autores citam que toda a família teme que a descoberta 

possa levar à desintegração ou à ruptura do núcleo familiar.  

Afora o descrédito pelo qual, habitualmente a vítima passa, pode haver também a 

culpabilização seguida de rejeição dos familiares, amigos e colegas de trabalho. Assim, a 

revelação pode retirar a criança ou adolescente vitimizado do convívio da família, 

ocorrendo entre outras situações de desintegração e ruptura do núcleo familiar, a 

estigmatização e o isolamento da pessoa vitimizada (Cohen et al., 2000).  

Segundo os autores, diante de tantos conflitos como culpa, estigmatização, rejeição 

e abandono, é freqüente que a vítima acabe por retratar-se socialmente, negando o fato, 

tenha o abuso ocorrido dentro ou fora do ambiente doméstico. Porém, a retomada de sua 

vida no contexto familiar, pode significar submeter-se a uma crônica vitimização sexual, 

condição no entanto, que a livrará da acusação, da segregação, punição e condenação.  

Há casos, no entanto, em que crianças e adolescentes vitimizados sexualmente, são 

induzidas à prostituição e às promiscuidades. Isso se deve as condições acentuadamente 

precárias, a ausência de recursos para sobreviver, a falta de respaldo e/ou retaguarda 

familiar e da sociedade. Vários estudos até hoje, conseguiram demonstrar a associação 

entre um histórico de abuso sexual e a prática sexual em troca de dinheiro ou drogas. Nesse 

sentido, pesquisadores de Rhode Island, nos EUA, observaram que homens e mulheres que 

tinham sido abusados sexualmente durante a infância ou adolescência tinham quatro vezes 

mais probabilidade de dedicar-se à prostituição que outras pessoas. Também, tinham duas 

vezes mais probabilidade de ter múltiplos parceiros sexuais em um único ano e de ter 

relações sexuais informais ou displicentes (Como..., 1999).  
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Para que a vítima e a família não passem por este desgastante processo, há casos em 

que a mãe chega a incentivar a filha a substituí- la nas relações sexuais com o companheiro, 

também por sentir-se incapaz de satisfazê-lo. Não é incomum, mães que ao tomarem 

conhecimento do incesto, procuram ignorá- lo para evitar atitudes violentas de seus 

parceiros tanto dentro como fora do ambiente doméstico. Às vezes, quando as evidências 

são incontestáveis, algumas mães chegam a acreditar que a filha foi quem seduziu o pai ou 

padrasto. Segundo Ballone & Ortolani (2001), crianças vitimizadas, freqüentemente, 

assumem deveres domésticos que seriam tarefas de suas mães. 

Segundo Cohen et al. (2000), quando o abuso sexual não é revelado no âmbito 

social, a família mantêm-se desestruturada, e cada membro vive o seu papel, 

desenvolvendo uma função. Assim, o abuso tende a perpetuar-se por anos seguidos e há 

casos em que apenas se troca de uma filha por outra.  

Inúmeros autores referem à violência sexual, como podendo ocorrer tanto no 

espaço privado como no espaço público238, atingindo populações com diferentes níveis de 

cultura, educação, etnia, religião e desenvolvimento sócio-econômico, nascendo nas 

relações cotidianas, no desenrolar dos acontecimentos ou fatos sociais produzidos no seio  

de inúmeras sociedades em todo o mundo (Alexander; 1994; Guedes; 1998; Cabral; 1999; 

Como..., 1999; Andrade; 2001; Teles & Melo; 2002).   

Amazarray & Koller (1998), ao citarem o abuso extrafamiliar, apontam-no como 

menos freqüente, se comparado ao abuso sexual intrafamiliar, embora no Brasil, aconteça 

em níveis bastante elevados. Mas, independentemente de ocorrer fora ou dentro do 

ambiente doméstico, esta forma de violência contra crianças e adolescentes, é perpetrada 

preferencialmente, contra pessoas do sexo feminino, a partir do estabelecimento de uma 

relação de dominação-subordinação, fator que a caracteriza como uma das múltiplas 

formas de violência, na qual, a questão de gênero está na base de sua compreensão 

(Alexander, 1994; Guedes,1998; Cabral, 1999; Como..., 1999; Teles & Melo, 2002).  

Daí, muitos autores considerarem a violência contra a mulher, parte de um processo 

histórico-social, de características universais, já que esse corporifica a sexualidade, a qual é 

exercida como forma de poder masculino alimentado pelos preconceitos e estereótipos 

sociais, principalmente às questões ligadas à sexualidade feminina (Chauí, 1985; Saffioti & 

Almeida, 1995; Vargas, 1999; Reis, 2001; Levett, 2001; Teles & Melo, 2002).  

                                                 
238 Inclusive em ambiente de trabalho (Alexander, 1994). 
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Vários outros estudiosos do assunto, nacionais e internacionais, corroboram através 

de pesquisas quantitativas e qualitativas, que nos crimes de violência sexual, as mulheres 

são vítimas preferenciais, quaisquer que sejam suas idades e etnias, assim como, crianças e 

adolescentes do sexo feminino, são numericamente, mais vitimizadas em comparação as 

do sexo masculino (Zavaschi et al., 1991; Kilpatrick et al., 1992; Campos et al., 1994; 

Bachman & Saltzman, 1995; Saffioti, 1997a; Pimentel et al., 1998; Como..., 1999; Drezett, 

2000; Cohen et al., 2000; Teles & Melo, 2002). 

Saffioti (1997a) afirma ainda, que crianças e adolescentes apresentam dois sexos 

diferentes, visando chamar a atenção das autoridades brasileiras que ainda não estão 

suficientemente, sensibilizadas para esta questão, graças a uma visão desexualizada destes 

sujeitos, enquanto vítimas da violência sexual. Além disso, menciona ser falha, a 

contribuição da ciência, ao sustentar a discriminação entre mulheres e homens, uma vez 

pautada no androcentrismo da razão cartesiana.  

Em relação à crianças e adolescentes, Deslandes (1994) afirma que a violência 

sexual implica em todo ato ou jogo sexual de caráter homo ou heterossexual, cujo ofensor 

é psicológica e sexualmente, mais desenvolvido que suas vítimas, sendo por ele 

estimuladas sexualmente, ou utilizadas para a obtenção de prazer sexual. Para tanto, o 

ofensor poderá ou não utilizar violência física239, ameaça ou indução de sua vontade.240 

Essas práticas sexuais, podem variar desde atos que não envolvem o contato físico241 até o 

contato genital externo 242 e finalmente, penetrações oral, vaginal e anal.  

Por sua vez, Reis (2001) considera que independente do sexo da vítima, a violência 

sexual contra crianças e adolescentes, caracteriza-se por objetivar o prazer da pessoa  

ofensora, geralmente mais velho, mais desenvolvido e com inteligência superior à da 

vítima, havendo uma gratificação diferencial, pois, é ela quem busca sentir prazer ao 

utilizar seu poder de dominação-subordinação. O autor cita que nesta situação, o adulto 

transforma a necessidade de atenção emocional da criança em abuso ao satisfazer seu 

próprio desejo sexual, utilizando-a como objeto de realização deste desejo. Portanto, uma 

das partes exerce controle sobre a outra e a relação não é mutuamente, concebida e 

compreendida pela criança, não estando apta a concordar com as atividades sexuais nas 

quais está envolvida.  
                                                 
239 Na maioria dos crimes sexuais, ocorre violência física, porém, poucos são os casos que apresentam lesões 
extragenitais, as quais constituem elementos importantes para as decisões judiciais (Reis, 2001). 
240 Situações encontradas no incesto, estupro e AVP (Deslandes, 1994). 
241 Fotografias pornográficas, voyeurismo, exibicionismo, abuso verbal, telefonemas obscenos (Deslandes, 
1994). 
242 Bolinagens, masturbação, coito interfemural e vulvar (Deslandes, 1994). 
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Faleiros apud Mallak et al. (s.d.), resgatam que em nossa sociedade, o adulto exerce 

poder sobre a criança e o adolescente, uma vez necessário para a socialização dos mesmos. 

Porém, deve-se diferenciar o poder não violento do violento, sendo que esse último se dá 

“...quando nega ao violentado seus direitos, quando é atentatório ou destruidor da 

identidade do dominado.”.  

Azevedo & Guerra (1994) explicam que tal situação, implica de um lado, numa 

transgressão do poder de autoridade do adulto e do dever de proteção parental afeita à 

estrutura familiar e de outro, na negação dos direitos das vítimas de serem tratadas como 

pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, subtraindo- lhes portanto, o valor de sua 

liberdade.  

A este respeito, Cohen et al. (2000) reafirmam tratar-se de uma relação que implica 

em outros tipos de violência, como a social e a psicológica, afetando não apenas a saúde 

física e mental da vítima, mas seu direito individual de se dispor da própria sexualidade e 

privacidade. Há portanto, uma multiplicidade de definições de violência sexual de menores 

ou abuso sexual, e tais variações ocorrem devido a comportamentos, situações e 

circunstâncias que podem inclusive, não ser consideradas abusivas.  

Amazarray & Koller (1998) mencionam autores que entendem o abuso como uma 

forma de maus-tratos de crianças e adolescentes, caracterizados pela presença de violência 

física e psicológica, geralmente, repetitiva e intencional, por isso, ser mais praticado por 

familiares ou responsáveis. Além disso, as autoras apresentam uma definição mais 

específica sobre esta forma de violência sexual, a qual se refere a qualquer atividade ou 

interação onde se intensiona estimular e/ou controlar a sexualidade da vítima.  

Finkelhor & Hotalint apud Amazarray & Koller (1998), afirmam no entanto, que o 

uso de força, de ameaça ou de exploração da autoridade, independente das diferenças de 

idade, devem ser sempre considerados um comportamento abusivo.  

Ao considerarem as implicações destas situações na violência sexual, De Mause 

apud Levett (2001) e Rodrigues et al. (2001), a interpretam de forma ampla, incluindo não 

somente casos de estupro ou tentativa de relação sexual, mas também, carícias e outras 

formas de comportamentos que impliquem em contatos sexuais impostos e indesejados.  



 
 

 

210 Revisão da Literatura

Fontana (1999) ressalta que, o abuso sexual é muitas vezes difícil de ser detectado, 

posto que atos libidinosos, AVP, sedução243, entre outros crimes sexuais, podem não deixar 

marcas físicas comprobatórias de violência sexual e portanto, capazes de reunir provas 

concretas contra o ofensor.  

Zavaschi et al. (1991) resgatam que crianças submetidas a abusos sexuais pelos pais 

ou parentes, têm menos lesões físicas do que quando o ofensor é estranho. E, geralmente, 

após múltiplos episódios de abuso, é raro encontrar lesões corporais nas vítimas.  

De acordo com Fontana (1999) e Cohen et al. (2000), quando a criança é muito 

pequena, não tem referências para reconhecer o abuso como  agressão; quando o percebe, 

muitas vezes, se cala por medo, vergonha ou culpa.  

Por sua vez, Goldstein (1987) explica que, por envolver critério de consentimento e 

julgamento social, a criança é vitimizada sexualmente, em função de fatores como: idade, 

ingenuidade e curiosidade sobre o sexo, sendo facilmente conduzida pela autoridade do 

adulto ou pessoa na qual confia e conhece, esperando quase sempre, receber carinho e 

afeto.  

Colocando em pauta os direitos das crianças e dos adolescentes, enquanto pessoas 

em situação de violência sexual, Furniss apud Amazarray & Koller (1998) e Reis (2001) 

ressaltam que, além de se encontrarem na condição de seres humanos dependentes, não 

conseguem exercer seus direitos por si mesmas, necessitando de proteção e cuidados dos 

pais. Então, ao buscarem carinho e apoio emocional no pai ou na mãe, geralmente são 

usadas pelo pai abusador que busca satisfazer seu desejo sexual utilizando-as. Dessa 

relação, surge a síndrome do segredo, ou seja, o menor é previamente seduzido e recebe 

ameaças constantes, caso ele revele a situação de abuso.  

Deste modo, a cumplicidade é geralmente, obtida pelo ofensor ao confiscar a 

palavra da vítima, utilizando-se enfim, de coações físicas e psicológicas (Mallak et al., s. d; 

Azevedo & Guerra, 1988; Gauderer & Morgado, 1992; Pimentel et al., 1998; Como..., 

1999; Vera, 2000).  

Rodrigues et al. (2001) corroboram esse fato, considerando que as crianças são 

carentes emocionalmente, vulneráveis aos incentivos oferecidos pelos adultos ofensores e 

ao serem manipuladas sexualmente por esses, não têm ciência do que está acontecendo. Já, 

em relação ao adulto ofensor, os autores destacam algumas condições pré-existentes que 

                                                 
243 Seduzir mulher virgem, menor de 18 anos e maior de 14 anos e ter com ela conjunção carnal, 
aproveitando-se de sua experiência ou justificável confiança. Os crimes de sedução e estupro são sempre 
atribuídos ao homem, por ser o agente ativo destes crimes (Mallak et al., s. d.; Rodrigues et al., 2001). 
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facilitam o abuso sexual na infância, a serem: sentimentos sexuais por uma criança ou 

crianças em geral; superação das inibições internas contrárias a realização de seus desejos; 

superação de obstáculos externos para extravasar seus desejos e da resistência ou esforço 

de fuga da criança violentada.  

A respeito dos ofensores sexuais tanto de crianças como de adolescentes, 

Amazarray & Koller (1998) afirmam que 50% dos abusos sexuais contra crianças e 

adolescentes são cometidos por membros da família, envolvendo principalmente o pai, o 

padrasto e filha. Conforme observado em um estudo publicado em 1993 por Cohen, em 

São Paulo, revelou ser o pai, o abusador em 41,6% dos casos, seguido pelo padrasto 

(20,6%), tio (13,8%), primo (10,9%) e irmão (3, 7%).  

De acordo com informações dos órgãos de justiça e centros de atendimento em caso 

de estupro localizados no Chile, Peru, Malásia, México, Panamá, Papua-Nova Guiné e 

EUA, de um terço a dois terços das vítimas conhecidas de agressões sexuais tem no 

máximo 15 anos, sendo que na infância, as meninas se tornam alvos fáceis de familiares e 

amigos mais velhos, que as forçam ou as iludem para se relacionarem sexualmente, com 

elas (Como..., 1999).  

Ao comentar recente relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) sobre a violência e a criminalidade no Brasil, Kahn (s.d.a) afirma ser 

preocupante o fato de 18 mil crianças serem espancadas diariamente, posto que, em muitos 

desses casos, há ofensas sexuais, o que tornam maiores as subnotificações.  

 Neste sentido, a violência sexual doméstica ou intrafamiliar, de acordo com Saffioti 

(1997b) implica geralmente, em um estado contínuo de vitimização, por ocorrer entre 

indivíduos com os quais existe um estreito relacionamento em função de laços 

consangüíneos ou devido a relações de parentesco advindas de casamento.  

Porém, apesar de ser comum no Brasil, o abuso sexual de crianças por pais ou seus 

responsáveis, Zavaschi et al. (1991) referem-se ao incesto do tipo acidental, situação na 

qual, o ofensor geralmente, se encontra alcoolizado e na maioria das vezes, não prática o 

coito com a vítima. Esta forma de incesto, segundo os autores, pode ocorrer em famílias 

estáveis e em geral, restringe-se a uma única ocorrência, sendo que o ofensor 

posteriormente se sente culpado e com remorso.  

Em conformidade com os achados de Amazarray & Koller (1998), Fontana (1999), 

cita que em 1995, a Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro contabilizou 1,5 

estupro diário de meninas. Em 1998, a OPAS e a OMS indicaram que apenas 2% dos casos 

de abuso sexual de crianças, em que o autor é um parente próximo, chegaram a ser 
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denunciados à polícia e que, os casos de abuso sexual incestuoso atingiram principalmente 

meninas brasileiras entre 7 e 10 anos de idade.  

Segundo citam os autores do boletim (Como..., 1999), apesar de tanto meninas 

como meninos poderem ser vítimas do abuso sexual, a maioria dos estudos relata que a 

prevalência de abuso entre meninas é de pelo menos 1,5 a 3 vezes a dos meninos e, às 

vezes, muito maior. No entanto, apesar da experiência de abuso sexual de meninos não ser 

menos traumática que para as meninas, em muitos países, é possível que a vitimização 

deles por esse  crime, seja menos notificada às autoridades oficiais.  

Pesquisa realizada no Brasil e mencionada por Ballone & Ortolani (2001) revelou 

que, a violência sexual contra crianças e adolescentes chega a 13% do total das denúncias 

de violência recebidas pelo Serviço de Advocacia da Criança, sendo a família dos menores, 

responsável por 62% dos casos de violência sexual. O pai aparece como o principal 

ofensor em 59% das vezes, seguido pelo padrasto em 25%. Os autores citam também, que 

as violências sexuais geralmente aparecem vinculadas a outras formas de agressão, como 

as violências físicas e a restrição à liberdade.  

Estes perfis também aparecem nos estudos de Levett (2001), ao mencionar a 

Nigéria, como um país onde a incidência de violência sexual é alta contra crianças, sendo 

os ofensores seus parentes. Além, é comum que as famílias escondam esta forma de 

violência do mundo exterior, com o propósito de manter sua reputação, pois, o estigma, a 

vergonha e a desvalorização são impingidos pela sociedade à mulher ou à criança 

vitimizada, o que acaba por proteger o ofensor. A autora apresenta ainda, outras estatísticas 

de violência sexual referentes aos EUA e a Berlim, sendo que, nos EUA, pelo menos 60% 

das meninas estão propensas a sofrer violência sexual na infância e 81% antes da 

puberdade, sendo esta propensão também ampla dentro da própria família. 

 Já, em Berlim, foi encontrado índice de 80% de prevalência de violência sexual na 

infância, e em países não ocidentais, segundo De Mause apud Levett (2001), muito 

provavelmente o índice seja maior, considerando haver uma melhor aceitação do uso da 

criança para a satisfação das necessidades emocionais dos adultos.   
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Ao referir-se ao ofensor com perfil patológico, Prentky et al. (1997), mencionam 

que o foco sexual pode estar voltado à crianças244 e adolescentes245 para os quais, seus 

desejos e respostas sexuais conscientes, direcionam-se parcial ou exclusivamente. Nestes 

casos, os ofensores chegam aos desvios sexuais através de múltiplos caminhos, ocupando-

se de variados atos e comportamentos sexuais com ou sem penetração de suas vítimas.  

Embora seja mais comum que o abuso sexual seja cometido por pessoas conhecidas 

da criança, em situação intrafamiliar, Zavaschi et al. (1991) comentam que os casos de 

abuso extrafamiliar, geralmente, ocorrem uma única vez, podendo o ofensor desconhecido 

da vítima não se utilizar de violência física, como na pedofilia, ou, mesmo ao praticar o 

estupro.  

Estudos isolados em algumas capitais brasileiras, demonstram que a ocorrência de 

crimes sexuais cometidos contra crianças e adolescentes é semelhante à observada em 

países desenvolvidos da América do Norte e Europa (Cohen & Matsuda, 1991; Pinho Neto 

et al., 1991; Campos et al., 1994).  

Dados mais recentes rastreados por Finkelhor & Ormrod (2000), possibilitaram-

lhes afirmar que os adolescentes respondem por 12% das vitimizações relatadas à polícia 

americana e a 71% dos crimes sexuais. De 8.000 mulheres americanas, 18% foram vítimas 

de tentativa ou estupro consumado246 em sua vida, sendo que 21% delas, eram menores de 

12 anos e 32,4%, tinham entre 12 e 17 anos de idade (Tjaden & Thoennes, 1998).  

Pesquisa de Malamuth et al. citada por Levett (2001), envolvendo jovens de 

faculdades americanas, revelou sobre a violência sexual, uma combinação de níveis 

relativamente, altos de promiscuidade sexual e de exercício de uma masculinidade 

agressiva. A autora afirma também, que nas sociedades africanas, as violências sexual e 

física do tipo espancamento, apesar de estarem associadas a fatores econômicos e políticos 

específicos, as ideologias das tradições patriarcais africanas da vida familiar, facilitam 

estas formas de violência contra meninas e mulheres.  

                                                 
244 Pedofilia. Parafilia que resulta em desejo sexual recorrente por crianças até nove anos (Ballone, s. d.). 
Representada por desejo forte e repetido de práticas sexuais e de fantasias sexuais com crianças pré-púberes. 
Perversão sexual que visa a criança (Ferreira, 2000). Tecnicamente, é uma definição psiquiátrica enquanto 
termo diagnóstico e não um conceito legal; envolve dimensões comportamentais, desvios sexuais fantasiosos 
e determinações significativas das funções sociais e funcionais; o pedófilo é o indivíduo que prefere ter 
relações sexuais com crianças (Marshall, 1997). 
245 Hebefilia. Este termo tem sido usado por psicoterapeutas, psiquiatras e estudiosos das questões do abuso 
sexual infantil. Eles perceberam que alguns infratores, em seus atos de abuso, principalmente em atos 
incestuosos, têm preferências por meninas púberes. A puberdade ocorre, na atualidade, entre nove e treze 
anos. Estes especialistas notaram que a escolha da menina púbere está relacionada às fantasias do ofensor 
sobre o corpo em transformação  (Ballone, s. d.). 
246 Quando são reunidos todos os elementos de sua definição legal, e tentados, quando iniciada a execução, 
esta não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do ofensor (Brasil, 2000a). 
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De acordo com Detoni (2000a), além da cultura de violência estar fortemente, 

enraizada na África do Sul, altas taxas de desemprego e problemas econômicos que 

atingem os homens negros, levam os trabalhadores a enfrentar diariamente a opressão e a 

impotência. A autora acha bastante provável que, a frustração deles com a marginalidade, 

se manifeste em forma de dominação na vida privada, na qual, meninas e  mulheres são os 

alvos mais acessíveis da violência sexual, no ambiente doméstico.247  

Neste contexto, Levett (2001) reporta-se ao trabalho de Bennett, no qua l meninas e 

mulheres africanas são citadas como propriedades masculinas, tratadas de modo inferior 

pelas leis consuetudinárias e ordinárias da África do Sul, impostas às mulheres não com o 

objetivo de protegê-las, mas sim, de coibir seu status nos espaços públicos e privado. Deste 

modo, os castigos corporais ainda são formas generalizadas e aceitas de disciplinar 

mulheres e crianças africanas, sendo que a violência sexual atinge todas as comunidades 

urbanas superlotadas e pobres, o que implica dizer que a violência é comum, o estupro e o 

assédio sexual são endêmicos, ocorrendo também em grupos mais privilegiados 

economicamente. Segundo a autora, enquanto os ricos procuram esconder situações de 

violência para proteger a família, os ofensores e/ou a criança e adolescente violentado, 

conscientes dos seus efeitos estigmatizantes, os pobres não esperam ajuda da polícia ou de 

instituições sociais, não notificando os casos desta natureza.   

Fontana (1999) corrobora esta questão, ao citar que a persistência deste tipo de 

violência se ancora não apenas no silêncio das crianças vitimizadas, mas também na 

omissão da mãe e do resto da família. Assim, também no Brasil, a vitimização sexual de 

crianças, relaciona-se ao silêncio ao conspirar com o medo, a vergonha e a culpa da vítima 

e da família.  

Por sua vez, Vargas (1999) afirma que os ofensores quando identificados,  como 

pais que agem repetidamente em casa quando a mãe da criança ou adolescente não está 

presente, as queixas apresentadas pela mãe à polícia, na maioria das vezes são retiradas, 

em especial, pelo medo de que o marido não perca o emprego e a família passe por maiores 

dificuldades. Assim, a vitimização sexual prossegue e conforme cita a autora,  são casos e 

mais casos em que é a palavra da criança contra a família inteira. 

                                                 
247 Na África sub-saariana, a epidemia da aids continua se expandindo. Em torno de 3.5 milhões de novas 
infecções aconteceram em 2002 e 2.4 milhões de africanos morreram da doença. Em 2002, o relatório “Aids 
Epidemic Update” da UNAIDS, aponta a inter-relação do HIV/aids com outras crises, em especial na África 
sulista, onde a doença se combina com fatores como  secas, inundações e em alguns casos, nacional e 
internacionalmente, causa uma queda fixa na produção agrícola, provocando um corte profundo na renda 
doméstica de inúmeras famílias, o que tem levado ao aumento da fome em determinadas regiões do mundo. 
Desde 1985, 7 milhões de trabalhadores rurais já morreram da doença em 25 países africanos (WHO, 2002). 
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No entanto, resultados de estudos de Saffioti (1995) sobre abuso sexual incestuoso, 

apontam cerca de dois terços dos casos em que mães levaram a notícia do crime à 

autoridade policial e se separaram do companheiro. Ainda, verificou-se que para cada nove 

meninas vitimizadas sexualmente há um menino nas mesmas condições, o que reafirma o 

fato de que o abuso sexual é uma questão cultural de exploração-dominação, de posse e 

propriedade do homem sobre a mulher.  

Já, quando o abuso sexual é praticado por pessoa que não tem vínculo direto com a 

família, os pais e a criança, com freqüência procuram pronto atendimento médico, 

relatando uma história clara de abuso, sendo inclusive, comumente registrado na polícia 

para averiguação (Zavaschi et al., 1991; Cohen et al., 2000).  

Estudos de Greenfeld (1997) indicam que a mulher também é perpetradora de 

crimes sexuais, principalmente contra crianças, embora, em escala muito menor, se 

comparado às notificações de violência sexual, cujo agente ofensor, é do sexo masculino.  

Então, de acordo com Levett (2001), torna-se difícil considerar a experiência da 

violência sexual na infância como algo raro, apesar de ser estudada como um evento 

incomum e com conseqüências específicas, mesmo que uma grande proporção de meninas 

e mulheres na sociedade ocidental o tenha sofrido antes dos dezoito anos de idade, como 

indicam os resultados de várias pesquisas.  

Uma delas, foi realizada na Nicarágua, utilizou-se de questionário anônimo 

respondido por 213 mulheres com idades entre 25 e 44 anos. Dentre os achados, verificou-

se que 26% dos sujeitos, foram vítimas de tentativa ou estupro consumado durante suas 

infâncias (Olsson et al., 2000).  

Em 1959, a assembléia Geral das Nações Unidas, promulgou a Declaração dos 

Direitos da Criança, visando incluí- la no mundo da cidadania enquanto sujeito de direitos. 

Segundo citam Cohen et al. (2000), em 1989, quase todos os Estados Nacionais firmaram a 

Convenção Sobre os Direitos da Criança, assumindo compromissos de efetivar direitos 

declarados trinta anos antes, mas, até então, violados.  
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Porém, no Brasil, as discussões sobre o abuso e a exploração sexual248 de crianças e 

adolescentes, começaram a partir de 1986 no Nordeste, através do movimento de mulheres, 

aliadas a ONG que nesta época, desenvolviam trabalhos com adolescentes em situação de 

exploração sexual, tornando-se então, possível articular a violência que vitimiza a mulher 

com a violência contra a criança e o adolescente, dentro de um contexto androcêntrico249, 

mas respaldado na CFB de 1988.   

De acordo com o artigo 227,  

“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
opressão.” (Mallak et al., s.d., p. 1). 
 

Segundo Vasconcelos & Mallak (2001), este fenômeno foi veiculado na mídia 

internacional, através de ONGs e de Organizações de Defesa dos Direitos Humanos ao 

convocarem o governo brasileiro a tomar uma posição, o que gerou em 1990 a 

promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente250 (ECA) e três anos depois, a 

instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da prostituição.   

A respeito da prostituição infantil, Mallak et al. (s.d.) citam tratar-se de um tipo 

específico de exploração sexual, de caráter comercial, que está relacionada como o grupo 

familiar, com os ‘protetores os clientes. Geralmente tem antecedentes de abuso sexual não 

comercial. Segundo os autores, diante da miséria na qual vivem muitos brasileiros, na 

tentativa da obtenção do mínimo de recursos financeiros, a família estipula o valor que os 

filhos devem trazer para casa, no final do dia, sem se importar como conseguirão. Deste 

modo, muitas meninas brasileiras ingressam cedo na prostituição, como uma forma de 

alcançar o desejo dos próprios pais.  

                                                 
248 No relatório final “A Exploração Sexual de Meninos e Meninas na América Latina e no Caribe”, 
produzido no Brasil, em 1998, define a exploração sexual come rcial como “...uma violência contra crianças e 
adolescentes, que se contextualiza em função da cultura (do uso do corpo), do padrão ético e legal, do 
trabalho e do mercado....é uma relação de poder e de sexualidade, mercantilizada, que visa à obtenção de 
proveitos por adultos, que causa danos biopsicossociais aos explorados, que são pessoas em processo de 
desenvolvimento. Implica o envolvimento de crianças e adolescentes em práticas sexuais, coercitivos ou 
persuasivos, o que configura uma transgressão legal e a violação de direitos a liberdades individuais da 
população infanto-juvenil.” (Mallak et al., s. d., p. 10). 
249 Tendência para privilegiar o ponto de vista masculino ou considerá-lo como representante do geral 
(Ferreira, 2000).   
250 Importante documento que traduz a adequação da legislação infraconstitucional ao texto da Constituição 
Federal Brasileira de 1988. Regulamenta a situação jurídica de pessoas de 0 a 18 anos de idade (Brasil, 
1990). O ECA, portanto, assegura um conjunto de direitos com absoluta prioridade, por meio de políticas 
públicas básicas e compensatórias. Suas regras de conduta têm elevado poder de eficácia, desde que as 
comunidades se mobilizem para aplicá-las, visando a proteção integral da criança e do adolescente em todas 
as suas dimensões (Mallak et al., s. d.). 
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No entanto, o artigo 244-A do ECA, é claro ao definir que submeter criança ou 

adolescente, como tais definidos no capt do art 2º desta lei, à prostituição ou à exploração 

sexual, implica em pena de reclusão de 4 a 10 anos, e multa. No entanto, embora o 

enfrentamento da questão da vitimização sexual de crianças e adolescentes implique na  

adoção do novo paradigma proposto pelo ECA, essas práticas continuam sendo comuns em 

nosso país.  

Conforme mencionado por Brasil (1990) e Cohen et al. (2000), o ECA em seus 

artigos 5, 13, 98, 130 e 245, estabelece que a ocorrência de abuso sexual contra crianças e 

adolescentes deve ser obrigatoriamente notificada a autoridade judicial local como fóruns, 

delegacias e conselhos tutelares, cabendo a apuração de responsabilidades para os casos de 

omissão, estando os responsáveis sujeitos às penalidades legais. No caso de gravidez251 

resultante de abuso sexual, existe a possibilidade, dentro da lei, de se realizar o aborto, 

mediante comprovação da ocorrência do abuso. (Anexo G).  

No entanto, o crescente interesse social e político acerca dos direitos da criança e 

do menor, por parte de sociedades democráticas ocidentais pode, segundo Morales & 

Schramm (2002), ser considerado paradoxal.  

Assim, se por um lado uma cultura moral e jurídica humanista e universalista dos 

direitos humanos, é estabelecida, por outro, evidencia-se uma incapacidade de evitar os 

abusos contra tais direitos. Exemplo dessa controvérsia, tem sido a pedofilia em âmbito 

internacional, prática presente inclusive no meio religioso e na Internet, onde a pornografia 

e a prostituição infantil são de fácil acesso e até alvos de reivindicações ao direito de livre 

expressão.  

Na opinião dos autores, é exatamente este paradoxo que favorece nos âmbitos 

familiares, o aumento de casos de abusos sexuais contra menores, além de uma maior 

aceitação e conivência da sociedade com esta prática. Então, tais situações estariam 

relacionadas a um sentimento difuso de impunidade e conseqüente invocação perversa aos 

direitos de privacidade, à diferença cultural e suposto consentimento do(a) menor.252  

                                                 
251 De acordo com Brasil (2002e), a estimativa de gravidez decorrente do estupro é de 1% a 5%.  
252 “A controvérsia, portanto, estabeler-se-ía devido a uma contestação do próprio espírito da Convenção 
Sobre os Direitos da Criança, em 1989, em nome de um novo direito do menor ao acesso aos direitos 
tradicionalmente reservados aos adultos, a começar pelo direito à sexualidade e ao prazer, razão pela qual a 
controvérsia resultaria do conflito entre a proteção do menor, por um lado, e sua autodeterminação, por 
outro.” Após esta Convenção, em 1989, o Congresso Nacional Brasileiro aprovou o ECA (Mallak et al., s. d.; 
Morales & Schramm, 2002, p. 2-3). 
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Entretanto, os autores defendem que, embora se trate de uma questão complexa, 

mesmo uma sociedade liberal e permissiva não deve aceitar como moralmente legítimo 

esse tipo de prática sem discussão, em nome de um suposto aumento das liberdades 

individuais (Morales & Schramm, 2002).  

Amazarray & Koller (1998), resgatam que as agressões sexuais contra crianças 

sempre existiram na maioria das civilizações. Porém, atualmente, a situação de abuso 

sexual na infância, tem recebido maior atenção tanto da mídia como do meio acadêmico 

mundial. Isso tem sido observado, pelo número crescente de profissionais que tem se 

conscientizando a respeito da necessidade de prevenir a violência contra crianças, 

motivados também por movimentos de organizações públicas e privadas preocupadas com 

a saúde física e mental das vítimas.  

Mas, Kahn (s.d.a), Zavaschi et al. (1991) e Cohen et al. (2000) advertem que muitos 

professores, enfermeiros, médicos e outros profissionais, ainda precisam aprender a 

reconhecer os sinais de abusos físicos e se disporem a denunciar a violência perpetrada 

contra crianças e adolescentes. Em se tratando de atendimento médico, o abuso sexual 

envolvendo membros da família, geralmente não se apresenta como queixa principal, 

podendo passar desapercebido, embora possa ser causa subjacente de um problema que 

motivou a consulta. 

Zavaschi et al. (1991) explicam que muitos profissionais da área da saúde negam253 

e subestimam o abuso sexual, por significar a violação de tabus sociais, como o incesto, 

despertando- lhes sentimentos de raiva e desconforto. Os autores afirmam ainda, que o 

abuso sexual “...é provavelmente um dos menos relatados e diagnosticados dentre os 

abusos cometidos em crianças, podendo ocorrer isoladamente ou associado a outras 

formas de abuso físico.” que evidenciam violência. 

Retomando a questão da exploração sexual de menores, Fontana (1999) resgata 

alguns resultados de uma pesquisa feita pelo UNICEF, em 1998, sobre a infância no Brasil 

na década de 90, através da qual, se constatou que as meninas brasileiras, sexualmente, 

exploradas, tinham entre 12 e 16 anos, embora muitas meninas entre 4 e 7 anos também 

estivessem em igual situação.  

                                                 
253 “O mecanismo de negação deriva da tentativa de se manter reprimido fantasias sádicas infantis que 
existem em todas as pessoas. No contato com crianças submetidas a abuso, estas fantasias infantis ficam mais 
próximas de se tornarem conscientes desencadeando nos profissionais e familiares envolvidos, sentimentos 
de forte angústia, tendendo a negarem o problema à diminuição de sua própria ansiedade” (Zavaschi et al., 
1991, p. 132).  
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De acordo com esta autora e Mallak et al. (s.d.), a exploração sexual como a 

prostituição infanto-juvenil e o turismo sexual, geram lucros para uma rede delituosa que 

inclui caminhoneiros, motoristas de táxi, donos de bares e boates, policiais, agências de 

turismo, hotéis, agências de modelos e shopping centers, casas de massagem, além da 

tradicional cafetinagem.   

As formas mais comuns de aliciamento ainda são as falsas agências de empregos 

para crianças em casas de família, lanchonetes e restaurantes, com promessas de escola e 

salário. O ganho das meninas em situação de exploração sexual é muito reduzido e suas 

dívidas são freqüentes, já que devem uma porcentagem para quem as explora e para a 

manutenção do ponto, além de terem que adquirir dos próprios envolvidos com a rede de 

exploração sexual, os suprimentos de que precisam para se manter. (Anexo F e G). 

Segundo Fontana (1999), o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes 

brasileiros continuam os mesmos, posto que na Região Norte, os garimpos ainda propiciam 

as formas mais violentas de exploração sexual que incluem cárcere privado, venda e tráfico 

de crianças e adolescentes com propósitos sexuais, leilões de meninas virgens, mutilações, 

desaparecimentos e turismo sexual portuário e de fronteiras.  

No Centro-Oeste, ainda prevalecem as explorações sexuais em prostíbulos nas 

regiões de fronteira e rota de narcotráfico, redes de prostíbulos fechados e leilão de 

virgens. Já, no Sul do Brasil, predominam a exploração de meninos e meninas de rua, 

prostituição nas estradas, exploração de crianças pelo narcotráfico e denúncias de tráfico 

de crianças com o propósito de exploração sexual. No Nordeste, prevalece o turismo 

sexual, com uma rede organizada de aliciamento que inclui agências de turismo nacionais e 

internacionais, hotéis, taxistas e comércio de pornografia, tráfico de menores para países 

estrangeiros e a descentralização da prostituição infantil, que começa a se deslocar do 

litoral para o sertão. No Sudeste brasileiro, no entanto, acentuam-se o pornoturismo e a 

exploração sexual comercial de meninas e meninos de rua, nas estradas e prostíbulos, 

vivendo em regime de cárcere privado (Fontana, 1999). 

Kaplan & Sadock apud Amazarray & Koller (1998), referem-se a maus-tratos na 

infância como uma doença médico-social arraigada na população brasileira, de forma cada 

vez mais epidêmica, visto compreenderem desde a privação de alimentos, roupas, abrigo e 

amor parental até agressões físicas por um adulto, - que compreende a vítima como um 

objeto destituído de sentimentos e de direitos -, resultantes de traumas óbvios até a morte.  
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Estas autoras asseveram que, os maus-tratos na infância constituem um aspecto da 

violência social que está insidiosamente se infiltrando em muitas outras sociedades e se 

refletindo gradativamente nas estatísticas sobre crimes, integrando a realidade mundial. 

Levett (2001) reafirma a implicação do poder existente em muitas estruturas sócio-

econômicas no mundo ocidental e em outros lugares, com a prática da violência sexual 

contra crianças e adolescentes. A pesquisadora americana menciona que, embora no final 

do século XX, os sistemas sociais patriarcais do ocidente tenham absorvido facilmente e 

acomodado algumas demandas liberais e feministas, deram pouca atenção à forma como 

age o poder na área da violência sexual infantil.  

Então, apesar de pouco mencionada antes de 1970, a violência sexual contra 

crianças, incluindo a pedofilia, tem sido denunciada em países da língua inglesa, 

especialmente na realidade anglo-americana nos últimos 20 anos, sendo que, esse 

fenômeno tem merecido uma atenção cada vez maior na África do Sul e América do Norte.  

Ao reportar-se à década de 70, a autora resgata um momento sócio-histórico 

específico relacionado a grupos de feministas americanas e ativistas liberais dos direitos 

humanos, os quais chamaram a atenção para a exploração de mulheres, meninas e  

crianças,  por homens, especialmente, no contexto da sexualidade decorrente de estruturas 

de poder. Segundo a autora, o poder masculino presente em diversos contextos sócio-

culturais onde o espaço público é dominado pelo homem, geralmente, também o é, em 

relação ao espaço privado, traduzido por sua autoridade sobre mulheres e crianças. O 

comportamento dominador associa-se então, ao perfil dos perpetradores da violência 

sexual, ou seja, adolescentes masculinos e homens adultos, conforme citado em diversas 

pesquisas nacionais e internacionais sobre o assunto.  

 Em relação as possíveis causas do abuso sexual intrafamiliar, Amazarray & Koller 

(1998) e Cohen et al. (2000), afirmam que esse comportamento deve ser compreendido 

como algo multideterminado por vários sistemas relacionados ao conjunto familiar, e que, 

os fatores de risco para a ocorrência desta forma de violência são portanto, mais 

provenientes do ambiente no qual o menor encontra-se inserido do que dele mesmo.  

Quanto a sua distribuição temporal, como evento vitimizante, este pode ser maciço 

ao ocorrer em um só tempo ou contínuo, quando se desenvolve gradualmente, sendo que, 

de acordo com inúmeros pesquisadores, a violência sexual, envolve fatores biológicos254, 

sociais255, médicos relativos às lesões corporais, conseqüências a nível psicológico, IST, 

                                                 
254 Sexo e idade. 
255 Comportamento,  relacionamento e contexto familiar.  
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gravidez indesejada e suas complicações e questões legais como o aborto, por exemplo 

(Schwartz, 1991; Giffin, 1994; Hampton, 1995; Holmes et al.,1996; Gomes, 1997; 

Como..., 1999; Rodrigues et al., 2001).  

Quanto aos sintomas de abuso sexual em crianças e adolescentes, Amazarray & 

Koller (1998), citam alguns estudos de casos clínicos e resultados de pesquisas, indicativos 

de sintomas habitualmente manifestados pelas vítimas de abuso sexual na faixa etária dos 0 

aos 18 anos, o que compreende: pré-escolares, escolares e adolescentes. Assim, em pré-

escolares, a ansiedade, pesadelos, o transtorno de estresse pos-traumático e comportamento 

sexual inapropriado, são manifestações freqüentes.  

Já, crianças em idade escolar, apresentam sintomas mais comuns tais como medo, o 

distúrbios neuróticos, agressão, pesadelos, problemas escolares, hiperatividade e 

comportamentos regressivos, enquanto que entre os adolescentes, ocorre mais comumente 

a depressão, o isolamento, o comportamento suicida, a auto-agressão, queixas somáticas,  

atos ilegais, fugas, abuso de substâncias e o comportamento sexual inadequado.  

São apontados ainda, como sintomas comuns às três fases de desenvolvimento 

humano, as seguintes manifestações: pesadelos, depressão, retraimento, distúrbios 

neuróticos, agressão e comportamentos regressivos. Isso nos remete a efeitos de longo 

prazo, causados pela experiência de abuso sexual na infância, tal como têm sido apontados 

em algumas pesquisas feitas, exclusivamente, com vítimas do sexo feminino de diferentes 

idades (Zavaschi et al., 1991; Ballone & Ortolani, 2001).  

Além disso, de acordo com Wright & Scarola apud Amazarray & Koller (1998) e 

Ballone & Ortolani (2001), outras alterações relacionadas ao comportamento social das 

vítimas, já foram estudadas, sendo muito comum à dificuldade de confiar nos outros, afora, 

manifestações que denotam retraimento, superficialidade nos relacionamentos 

interpessoais e risco de se tornarem adultos abusadores.  

De modo geral, as principais reações iniciais das vítimas até então observadas, são: 

medo, depressão, ansiedade, raiva, hostilidade e comportamento sexual inapropriado. 

Ainda, de acordo com Amazarray & Koller (1998), mulheres adultas sexualmente 

abusadas quando crianças, costumam manifestar: depressão, comportamento 

autodestrutivo, ansiedade, sentimentos  de  isolamento e estigmatização, baixa auto-estima,
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tendência a revitimização e abuso de substâncias como drogas ilícitas, álcool e 

psicotrópicos.256 

Alguns estudos realizados nos EUA, no início da década de 90, apresentaram uma 

correlação consistente, entre adolescentes vítimas de abuso sexual na infância serem mais 

propensas a engravidar que outras adolescentes. Os estudos também detectaram um 

vínculo claro entre a “...vitimização sexual precoce e uma variedade de comportamentos 

de risco, inclusive a iniciação sexual precoce, o consumo de drogas e álcool, um maior 

número de parceiros sexuais e o menor uso de anticoncepcionais.” (Stock et al. apud 

Como..., 1999).  

Outro estudo realizado nos EUA e publicado por pesquisadores de Rhode Island em 

1991, indicou que mulheres vítimas de ofensas sexuais na infância tinham duas vezes mais 

probabilidade de consumir álcool em excesso e três vezes mais probabilidade de 

engravidar antes dos 18 anos (Zierler et al. apud Como..., 1999).  

Ao tentarem justificar o uso abusivo de álcool e drogas por mulheres vitimizadas 

sexualmente, pesquisadores nos EUA, reuniram dados sugestivos de que o maior consumo 

de álcool constitui mais uma reação de alívio da vitimização, posterior ao evento de abuso, 

ao passo que o consumo de drogas aumenta o risco de vitimização ao mesmo tempo que a  

vitimização aumenta a probabilidade do uso de drogas (Kilpratick et al. apud Como..., 

1999).  

Ainda, quanto à alterações no comportamento sexual, as mulheres adultas 

vitimizadas na infância, podem manifestar alta atividade sexual; confusão e ansiedade a 

respeito da atividade sexual; dificuldades no ajustamento sexual adulto relativa à vida 

conjugal, evitação de sexo ou desejo compulsivo por sexo e confusão quanto aos valores 

sexuais, efeitos já igualmente mencionados por outros pesquisadores (Amazarray & Koller 

(1998; Como..., 1999; Giordani, 2000).  

 Portanto, no tocante ao comportamento interpessoal das vítimas em detrimento de 

abuso sexual na infância, os pesquisadores referem-se à conseqüências físicas, emocionais, 

sexuais e sociais, o que significa serem múltiplas, podendo acarretar efeitos devastadores 

na pessoa por longo período. Alguns estudos apontam para o fato de que o abuso sexual 

tem maior probabilidade de causar danos a longo prazo se for perpetrado durante um 

                                                 
256 O abuso sexual na infância aumenta o risco de IST devido ao seu efeito sobre o consumo de drogas. As 
mulheres que sofrem abuso ou agressão sexual, freqüentemente procuram alívio no consumo de drogas, além 
de adotar comportamentos insalubres tais como o sexo desprotegido e o comércio do sexo em troca de 
dinheiro e drogas (Como..., 1999). 



 
 

 

223Revisão da Literatura

período mais longo, se o responsável for o pai ou uma figura paterna, se houver penetração 

ou se for utilizada força ou violência (Como..., 1999).  

Especialmente, quanto aos danos psicológicos, esses, muitas vezes são expressos 

por insegurança, medo257, ansiedade e depressão, relacionando-se a fatores como a idade 

da criança no início do abuso sexual; a duração do abuso; o grau de violência sofrida; a 

diferença de idade entre o ofensor e a vítima; o grau de segredo e de ameaças contra a 

criança; a importância da relação entre o abusador e a vítima; a ausência de figuras 

parentais protetoras e de apoio social. Todos esses fatores podem portanto, determinar o 

grau de veracidade dos efeitos desta forma de violência contra a criança.  

No entanto, as autoras recomendam cautela na generalização dos efeitos para todas 

as crianças vitimizadas, pois, a gravidade e a quantidade das conseqüências dependem da 

singularidade da experiência de cada pessoa (Azevedo & Guerra, 1994; Amazarray & 

Koller, 1998; Ballone & Ortolani, 2001). 

De acordo com os pesquisadores do (Como..., 1999), o abuso sexual que tem a 

maior chance de acarretar distúrbios psicológicos “...é aquele que ocorre em torno dos sete 

ou oito anos de idade da vítima, que inclui penetração genital ou anal, ou que é freqüente 

ou contínuo por um período mais longo de tempo.”.  

Corroborando os impactos da violência sexual no desenvolvimento da criança, 

Tetelbom et al. (1991) e Turman & Dinsmore (1997) mencionam que, de acordo com sua 

idade e estágio de desenvolvimento, importantes e variadas disfunções podem ocorrer, 

manifestando-se desde o choro fácil, agressividade, retração, regresso de habilidades 

previamente adquiridas e pesadelos, até a dificuldade de concentração, dores de cabeça, 

inapetência, distúrbios do sono e comportamentos regressivos.  

Os autores ressaltam que crianças acima de 10 anos até a idade de 14 anos, 

geralmente, apresentam mudanças de humor, alterações de comportamento, raiva, perda de 

peso, afastamento da família e da escola, queda do rendimento escolar e doenças 

psicossomáticas. Já os adolescentes, podem desenvolver comportamentos sexuais de risco, 

abuso de drogas, fugas do lar, depressão, distúrbios do sono, tendência ao suicídio e 

doenças psicossomáticas (Zavaschi et al., 1991; Ballone & Ortolani, 2001).  

                                                 
257 Durante a violência sexual o maior medo da vítima é o de ser morta; após a agressão, o maior medo é o da 
retaliação por parte do ofensor, seguido do temor de contrair uma IST (Nadelson et al., 1982; Kilpatrick et 
al., 1992; Holmes et al., 1998). 
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Com especial enfoque aos comportamentos sexuais de risco, os pesquisadores do 

(Como..., 1999), corroboram que crianças que sofreram abuso sexual adotam 

freqüentemente, quando se tornam adolescentes e adultos, um comportamento sexual que 

os expõe aos riscos de gravidez não intencional ou doença sexualmente transmissível.  

Estudo de abrangência nacional realizado em Barbados e publicado em 1993, 

observou que o abuso sexual na infância “...era o fator determinante mais importante para 

explicar atividades sexuais de alto risco durante a adolescência, inclusive a iniciação 

sexual muito jovem e o alto número de parceiros sexuais.” (Handwerker apud Como..., 

1999). Para alguns estudiosos, o comportamento sexual arriscado é interpretado como um 

esforço para controlar ou dominar uma experiência pretérita na qual, como crianças, as 

vítimas se sentiram violadas e impotentes. Para outros, no entanto, a experiência de incesto 

e abuso sexual torna mais difícil para as vítimas quando adultas, estabelecerem relações 

íntimas saudáveis.  

Partindo do princípio de que os problemas ou atitudes dos seres humanos não 

ocorrem de forma estanque ou desarticulada, Mallak et al. (s.d.) e Garavelho et al. (2001) 

reafirmam que muitos casos de violência doméstica, incluindo abuso sexual contra crianças 

e adolescentes, são mascarados por outras manifestações, como a evasão escolar, 

problemas de disciplina na escola e em casa, distúrbios psicológicos ou de aprendizagem, 

entre outros. Dentre os efeitos emocionais, os autores destacam o sentimento de culpa 

como um dos mais graves devido à interação abusiva, especialmente se essa foi incestuosa 

e duradoura.  

Sobre essa situação, Cohen et al. (2000) esclarecem que quem é submetido ao 

abuso, permanece como depositário das disfunções internas da família e/ou da sociedade, 

sofre, retrai-se do convívio social, e indubitavelmente, carrega em sua vida danos tanto 

psíquicos quanto sociais. Atualmente, não há mais dúvidas de que conseqüências físicas 

como a gravidez indesejada, o contágio às IST e o trauma físico, acarretam ainda maiores 

danos emocionais nas vítimas.  

Em concordância com Blanchaid, os pesquisadores afirmam que tais conseqüências 

afetam igualmente, a sociedade e não somente a vítima, posto que uma criança 

traumatizada, poderá tornar-se um adulto com comportamentos agressivos ou passivos 

para resolver situações conflituosas e estressantes (Amazarray & Koller, 1998; Cohen et 

al., 2000;  Ballone & Ortolani, 2001).  
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Enquanto fenômeno mundia l, a vitimização sexual de crianças e adolescentes, por 

apresentar múltiplas e diferentes dimensões e atores, requer o enfrentamento a partir de 

estratégias eficazes, definidas de modo coletivo e articulado. No caso do Brasil, é o que 

tem se tentado fazer através do governo e de ONGs articulando parcerias para o incentivo 

da denúncia de casos e para o equacionamento de políticas públicas eficazes e capazes de 

assegurar a proteção integral à população infanto-juvenil. Tem-se então, procurado fazer 

valer o conteúdo do artigo 86 do ECA, que estabelece que a política de atendimento dar-se-

á através de um conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais 

(Mallak et al., s.d). (Anexo G). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

226Revisão da Literatura

§ Vitimização da mulher na fase adulta 
 

 

 

 

om relação à mulher adulta, a violência sexual caracteriza-se 

principalmente, por uma relação de força, de controle e de poder, pela perpetração da 

violência física, intimidações e ameaças por parte do ofensor. Tais situações então, acabam 

evidenciando diferenças relativas a desigualdade entre sexos, quando se tenta dominar a 

vítima através da relação sexual (Azevedo & Guerra, 1988; Saffioti & Almeida, 1995; 

Warshaw, 1996; Saffioti, 1997b; Cabral, 1999; Rodrigues et al., 2001; Andrade, 2001; 

Teles & Melo, 2002).  

 Conforme citam os autores do (Como..., 1999), muitas relações sexuais não 

concensuais ocorrem dentro de uniões consensuais.258 Um estudo qualitativo de 15 países 

sobre o risco de HIV em mulheres, apresentou relatos de experiências sexuais 

extremamente perturbadoras no casamento, onde mulheres referiram ter sido forçadas 

fisicamente à relações sexuais e/ou a aceitação de práticas sexuais pelos parceiros, que 

consideram degradantes e humilhantes. Nesse, como em muitos outros estudos, o  

consentimento defensivo, também foi observado em relação a algumas vítimas que 

temeram possíveis conseqüências de sua recusa, entre elas, agressões físicas até a morte, 

perda de apoio financeiro ou acusações de infidelidade.  

Concomitantemente, também é comum em muitos países, que mulheres relutem em 

discutir com seus parceiros, o controle da natalidade, temendo que eles reajam 

violentamente.259 Considerando a estreita relação entre violência sexual, vulnerabilidade da 

mulher vitimizada ao contágio do HIV e outras IST e o uso de preservativo pelo parceiro 

ofensor,  diversos  estudos  apontam  para  a  dificuldade  da  mulher à  negociação do sexo  

                                                 
258 “Em Papua-Nova Guiné, quase metade de um grupo de 95 mulheres entrevistadas detalhadamente 
declarou ter tido relações sexuais forçadas por seus maridos. Para forçá-las, os maridos as tinham espancado 
em um terço dos casos e, em um quinto deles, os maridos estavam bêbados e agressivos verbalmente. Em 
Ultar Pradesh, na Índia, cerca de dois terços de um grupo de 98 entrevistadas informaram ter sido forçadas a 
ter relações sexuais com seus maridos, quase que um terço delas por espancamento.” (Como..., 1999, p. 9) 
259 Em algumas culturas, os maridos podem reagir negativamente por acharem que a proteção contra a 
gravidez encoraja a infidelidade conjugal de suas esposas. Em sociedades onde ter muitos filhos é indicação 
de virilidade, o marido poderá interpretar o desejo de sua esposa de fazer planejamento familiar, como uma 
afronta à sua masculinidade, como ocorre no Quênia, por exemplo (Como..., 1999).  
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seguro através do uso da camisinha260, devido a freqüente associação feita pelo homem 

com a prostituição, a promiscuidade e a infidelidade da mulher (Como..., 1999; Giordani & 

Bueno, 2001c).   

Então, em decorrência destas relações sexuais forçadas, a gravidez261 indesejada é 

relatada em inúmeros estudos internacionais, dentre eles, em uma pesquisa realizada na 

Nicarágua e publicada em 1999, na qual, entre os resultados obtidos, constatou-se que 

mulheres que sofrem abusos têm duas vezes maior probabilidade do que outras de ter 

quatro ou mais filhos (Ellsberg et al. apud Como..., 1999).  

A violência relacionada à questão do planejamento familiar, é evidenciada pelos 

autores, ao referirem-se a percepção que as mulheres têm sobre a atitude do parceiro sexual 

em torno do assunto, influenciando, fortemente, a decisão da mulher em usar ou não 

anticoncepcionais, conforme apontam estudos realizados em Gana, Filipinas, Indonésia, 

Quênia e outros países. Nos países em que os homens não aprovam o uso de 

anticoncepcionais pelas parceiras, muitas o fazem clandestinamente, convivendo com o 

medo de serem espancadas ou abandonadas se descobertas contrariando a autoridade 

masculina (Como..., 1999).   

Cabral (1999), Vilela & Gera (2000) e Teles & Melo (2002), afirmam que a 

violência sexual contra a mulher é um fenômeno muito freqüente no lar, porém, não é 

legalmente reconhecida no Brasil, posto que o CPB não caracteriza como estupro e nem 

tão pouco como crime, a violência sexual no interior do casamento.  

Portanto, a legislação brasileira não prevê o direito da mulher se recusar a ter 

relações sexuais com seu marido, situação oposta a lei porto-riquenha, que estabelece 

como crime a agressão sexual que obriga a mulher ou companheira a praticar relações 

sexuais contra sua vontade e sem seu consentimento, mediante o uso de força física, 

intimidação ou ameaça de lhe causar grave e imediato dano corporal (Teles & Melo, 2002). 

No entendimento das autoras, esta legislação rompe com a idéia milenar de que a mulher é 

propriedade do marido e que pode ser usada como objeto sexual.  

Também na França, esta questão não suscita dúvidas, posto que desde 1980, o ato 

sexual praticado pelo casal, sem o consentimento da mulher, é considerado crime de 

estupro (Saffioti, 1994b).  

                                                 
260 No mundo inteiro, simplesmente não é prático para muitas mulheres tomarem a iniciativa de uso do 
preservativo. Na Guatemala, Índia, Jamica e Papua-Nova Guiné, as mulheres informaram que “...quando se 
faz menção ao uso de preservativos – com a implicação de que um ou outro parceiro pode estar sendo infiel –  
arrisca-se a enfrentar uma reação violenta.” (Como..., 1999, p. 16).  
261 Segundo registrado em Brasil (2002e), ocorrem cerca de 32.000 gestações/ano por estupro nos EUA. 
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Saffioti (1994a) reafirma que via de regra, no Brasil, a violação sexual só é 

considerada um ato violento quanto o ofensor é pessoa estranha à vítima. Sendo assim, a 

violência sexual é aceita como normal, quando ocorre no seio do casamento. Porém, de 

acordo com os juristas brasileiros Delmanto et al. (1998), “...o marido pode ser sujeito 

ativo do crime de estupro, pois o débito conjugal não autoriza a posse sexual mediante 

violência.”.  

Cabral (1999) e Vilela & Gera (2000) resgatam que ainda que a relação sexual 

exista no CCB como uma obrigação para ambos os cônjuges, na prática, só constitui um 

dever para a mulher, que por vezes se submete a relações sexuais com seu marido, mesmo  

sentindo-se violentada. Isso ocorre por vários motivos, dentre eles, para evitar que o 

parceiro procure outras mulheres e abandone a família.  

 Levett (2001) considera que, nos palcos da violência contra mulheres e crianças, o 

poder que os homens sentem enquanto um direito de exercício sobre elas é 

institucionalizado, principalmente por meio de recursos econômicos e pela autoridade que 

muitas mulheres conferem aos homens, principalmente nas comunidades ocidentais e nas 

africanas, realidade que não deve ser encoberta. 

Para Warshaw (1996) e Teles & Melo (2002), uma mulher ao ser forçada a ter 

relações sexuais contra sua vontade está sendo estuprada, independente do seu estado civil, 

de ser virgem ou não antes de ser violentada sexualmente, defendendo-se ou não das 

agressões perpetradas contra ela. As autoras ainda citam que, o fato do ofensor utilizar-se 

de arma ou seus próprios punhos, de ameaças verbais, de drogas ou álcool, do isolamento 

físico, de possuir estado mental ou físico diminuído ou simplesmente, usar o peso do 

próprio corpo para conter a vítima, o estupro pode se caracterizar juridicamente.   

Em relação aos principais perpetradores da violência sexual intrafamiliar contra a 

mulher, Saffioti (1997a), Cabral (1999) e Teles & Melo (2002), assim como vários outros 

autores, citam os maridos, amásios e namorados atuais ou anteriores, os principais autores 

de agressões comumente ocultadas e naturalizadas no cotidiano doméstico.  

Portanto, as ofensas sexuais são comuns nos relacionamentos amorosos ou 

conjugais, coexistindo com outras formas de violência nas quais, intimidações e coerções 

se fazem presentes (Kahn, s.d.b; Schwartz, 1991; Dupre et al., 1993; Warshaw, 1996; 

Cabral, 1999; Vera, 2000; Andrade, 2001; Teles & Melo, 2002).  
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Dados estatísticos dos crimes de estupro e abuso sexual contra mulheres na 

Inglaterra e País de Gales, apresentados por Zanini (2000), corroboram esta questão, ao 

indicarem que 89% dos ofensores são pessoas íntimas das vítimas, como: marido, padrasto 

e namorado ou ao menos, seus conhecidos.  

Também, de acordo com estudos considerados por Brasil (2002d) sobre a violência 

sexual contra a mulher, a maior parte das vitimizações é praticada por parentes, pessoas 

próximas ou conhecidas, tornando o crime mais difícil de ser denunciado.  

Por sua vez, Andrade (2001) cita que o estupro tem sido descrito por vários autores 

em suas investigações, mais como um produto extremo de uma estrutura social normal que 

como conseqüência de uma personalidade anormal dos violadores.  

Mas, a violência sexual contra a mulher também ocorre fora do ambiente 

doméstico, sendo cada vez mais freqüente no Brasil262 e no mundo. A este respeito, vários 

autores citam o assédio sexual263 em nosso país, enquanto prática antiga, largamente 

conhecida pelas mulheres e que se caracteriza por qualquer comportamento de natureza 

sexual inoportuno ou indesejável, principalmente por questões de poder e controle, que 

ocorrem com insistência, sem permissão ou incentivo de uma das partes (Cabral, 1999; 

Rodrigues et al., 2001; Andrade, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Afora o estupro e o AVP, Vannuchi & Probato (2001) resgatam que apenas com a 

revolução dos costumes na década de 60, quando homens e mulheres foram colocados em 

patamar de igualdade, a noção de assédio sexual ficou clara.  

Nos anos 70, tal expressão foi cunhada por pesquisadores da universidade 

americana de Cornell, diante da necessidade de criar uma palavra  que sintetizasse a 

conduta de um superior hierárquico264 com conotação sexual, significando perseguição 

com insistência, o que reafirma seu caráter constrangedor tanto física como moralmente 

(Teles & Melo, 2002). 

Trata-se então, de uma forma de violência que vitimiza mais as mulheres do que os 

homens, principalmente em ambientes de trabalho, quando o assediador usa a estratégia de 

convencer a vítima pela insistência para conseguir o que quer pela pressão, impondo uma 

situação de coação, ao se valer de sua condição hierárquica superior à da vítima.  
                                                 
262 Em 2000, foram notificados 14.881 casos de estupro e 12.088 casos de AVP, taxas/100.000/hb de 8,78 e 
7,13 respectivamente (Brasil, 2002e). 
263 A lei de assédio sexu al foi criada nos EUA há vinte anos. No Brasil, a Lei nº 10.224/01 tipifica o assédio 
sexual no rol de condutas apenadas criminalmente, independente do sexo do agente, tendo entrado em vigor 
na data de sua publicação, aos 16 de maio de 2001 (Bernardi, 2001b; Gomes, 2001; Vannuchi & Probato, 
2001; Teles & Melo, 2002). 
264 Pessoa tem mais poder, estando por qualquer motivo acima da outra, ao ocupar uma posição mais elevada 
de acordo com uma escala de valores, na sociedade ou em uma corporação qualquer.  
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Deste modo, o assédio sexual caracteriza-se pelo pedido de favores sexuais do 

superior hierárquico, com promessa de tratamento diferenciado em caso de aceitação e/ou 

de ameaças, ou atitudes de represálias no caso de recusa, como a perda do emprego ou de 

benefícios. Enfim, este crime tem conotação sexual, envo lvendo a falta de receptividade do 

empregado diante de uma ameaça concreta de seu empregador ou superior hierárquico 

(Lippmann, 2001; Gomes, 2001; Teles & Melo, 2002).   

Sendo assim, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) caracteriza o assédio 

quando ele apresenta pelo menos uma destas particularidades: ser claramente uma 

condição para dar ou manter o emprego; influir nas promoções e/ou na carreira; prejudicar 

o rendimento profissional e/ou humilhar, insultar ou intimidar (Bernardi, 2001b; Vannuchi, 

& Probato, 2001; Teles & Melo, 2002). 

No entanto, este crime sexual, via de regra, é difícil de ser provado, basicamente, 

por duas razões: as vítimas costumam não denunciar por medo de sofrerem represálias e os 

ofensores assediam as escondidas, evitando testemunhas.   

Os efeitos dessa forma de violência dirigida principalmente, às mulheres, acarretam 

prejuízos que vão além das perdas financeiras com os processos, a demissão ou o 

comprometimento da carreira. Suas vítimas, geralmente entram em processo de estresse, 

apresentam modificações na personalidade e baixa auto-estima, medo, tensão, 

irritabilidade, crises de choro, insônia e distúrbios emocionais variados, enfim, situações 

que desencadeiam doenças físicas e psíquicas (Vannuchi & Probato, 2001; Brasil, 2002d; 

Barreto apud Teles & Melo, 2002). 

A violência sexual contra a mulher fora do ambiente doméstico, também transcorre 

em cenários desoladores de destruição por guerras, com o propósito de limpeza étnica, ou 

seja, eliminação ou expulsão de indivíduos em detrimento de sua etnia.  

A este respeito, Castle (2000) e Chade (2002) reforçam que muitas mulheres na 

condição de refugiadas vivem o terror do estupro, ao lado de crianças que sofrem abuso 

sexual pelo inimigo durante conflitos armados. Os autores mencionam que, somente na 

Guerra da Bósnia, no início dos anos 90, a ONU estima que “...50 mil mulheres foram 

violentadas sexualmente. Em Ruanda, entre 250 mil a 500 mil mulheres e crianças 

sofreram abusos sexuais e entre as que sobreviveram, muitas estão contaminadas pelo 

vírus da aids.”.   
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Enfocando os altos índices de contaminação pelo HIV, causador da aids, 

decorrentes da violência sexual contra adolescentes e mulheres adultas na África do Sul, 

Detoni (2000c) afirma que, o país tem o maior índice mundial de pessoas infectadas, dentre 

estas, por estimativa 42 milhões de adultos e crianças. A autora resgata que as mulheres 

pobres contaminadas, devido à desnutrição e ao difícil acesso ao tratamento da aids, 

morrem apenas um ou dois anos depois de contraírem o vírus (WHO, 2002).  

Embora ainda não esteja totalmente, esclarecido o risco de se adquirir uma IST 

através da violência sexual, Brasil (2002d) reporta-se a estudos demonstrativos de que 16% 

a 53% das mulheres vitimizadas podem apresentar algum tipo de IST, sendo que alguns 

estudos sugerem taxa de transmissão do HIV entre 0,8% a 1,6% nessas situações.  

Numa ofensa sexual, o risco biológico de transmissão às IST e ao HIV, está 

relacionado a fatores como: contaminação ou não do ofensor por um ou mais agente 

infeccioso, diversidade de ofensores e o tipo de penetração (Gostin et al., 1994; Prentky et 

al., 1997; Beck-Sagué & Solomon, 1999; Detoni, 2000c; Reis, 2001; Rodrigues et al., 

2001).  

Mas, Norma Técnica do Ministério da Saúde sobre prevenção e tratamento dos 

agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e adolescentes, informa sobre estes  

fatores de modo mais específico, apontando para o  

“...tipo de exposição sexual (anal, vaginal ou oral), pela presença 
concomitante de outras DSTs, e pela exposição da vítima a secreções 
sexuais (esperma) e/ou sangue. ...pode estar associado à intensidade do 
trauma subjacente: quando a vagina é submetida ao uso de força no 
contato sexual, lesões abrasivas e soluções de continuidade são mais 
freqüentes... O grau de risco de contrair o HIV depende também da 
condição sorológica do agressor, do tipo de violência sexual e do número 
de agressores.”265 (Brasil, 2002d, p. 19). 
 

O referido documento ministerial, pauta-se em estudos indicativos de que essa 

ruptura da integridade da mucosa genital, contribui para a infecção às IST e HIV. Além, as 

meninas são apontadas como mais suscetíveis às infecções pelo HIV, devido a imaturidade 

da mucosa vaginal.  

Alguns autores afirmam que no caso do HIV, a taxa de infectividade é de 2 para 

cada 1.000 relações sexuais e nos coitos anais, estima-se que seja em torno de 2 para cada 

100 contatos sexuais. Não é raro que as vítimas sejam forçadas pelos ofensores à 

realização de coitos orais, anais ou vaginais e submetidas a duas ou, até mesmo, a todas 

                                                 
265 Risco de aquisição do HIV em uma única relação sexual com parceiro infectado pelo HIV: sexo anal 
receptivo: 0,1% a 3,0%; sexo anal insertivo: 0,03%; sexo vaginal receptivo: 0,08% a 0,2%; sexo vaginal 
insertivo: 0,03% a 0,09%; sexo oral receptivo: 0 a 0,04% (Brasil, 2002e).  
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essas formas de relação sexual, tornando-se assim, mais vulneráveis à contaminação às IST 

e aids (Jenny et al., 1990; Gostin et al. apud Reis, 2001).  

Por sua vez, Rodrigues et al. (2001) ressaltam que as IST podem aumentar a 

morbimortalidade das vítimas de violência sexual, como no caso da infecção pelo Human 

Papiloma Vírus (HPV) ou condilomatose, posto que este vírus é responsável por alterações 

celulares que podem levar ao câncer de colo uterino, de vagina ou de vulva. Outras 

infecções, como clamídia ou gonorréia, podem causar seqüelas na vida reprodutiva da 

mulher. A mulher, então, torna-se vítima ao receber a injúria266 e dano267, os quais se 

caracterizam quando o ofensor comete a agressão sexual por meios coercitivos268 como a 

violência ou a grave ameaça, obrigando assim, a vítima a submeter-se a seu intento. 

Deste modo, após a ofensa sexual, a vítima necessita de atendimento médico e 

psicológico para o cuidado e tratamento das conseqüências da violência sofrida. Vivencia 

ainda, situações de ordem legal quando o fato é denunciado, como por exemplo, exames no 

IML mais próximo para propósitos forenses (Brasil, 1998; Brasil, 2002d; Teles & Melo, 

2002).  

Ao comentarem o atendimento de mulheres vítimas de estupro e espancamentos, a 

partir de uma abrangência mundial, os autores do boletim (Como..., 1999) citam que em 

alguns países, os médicos não podem tratar as vítimas de estupro ou espancamento sem a 

autorização dos tribunais ou da polícia. Em outros, somente os médicos forenses 

designados pelos tribunais podem examinar as vítimas de crimes.  

No Zimbábue, por exemplo, uma mulher estuprada pode ter que esperar três dias ou 

mais para uma consulta com um médico oficial do governo. Estes são os únicos médicos 

autorizados a documentar casos de estupro ou agressão. Quando a mulher finalmente 

consegue a consulta, pode não haver mais nenhuma evidência física do crime. Exigências 

semelhantes existem em outros lugares, inclusive nos países da América Central, na Índia e 

no Peru (Watts & Ndlovu apud Como..., 1999). 

 

                                                 
266 Ato ou efeito de injuriar; aquilo que é injusto; ato ou dito ofensivo a alguém; agravo, insulto; ofensa à 
dignidade ou decoro de alguém; traumatismo, em geral, produzido por força externa (Ferreira, 2000). Artigo 
140 CPB – Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. A dignidade de uma pessoa é o 
sentimento que ela tem sobre seus atributos morais e decoro é o sentimento sobre si mesma, com relação a 
seus atributos físicos e intelectuais. Não só as palavras podem ser injuriosas, mas, escrever expressões 
ofensivas também é injúria, bem como praticar atos que venham ofender a dignidade ou decoro das pessoas 
(Cfêmea, 1999). 
267 Mal ou ofensa pessoal; prejuízo moral; prejuízo material causado a alguém pela deterioração ou 
inutilização de bens seus; estrago, deterioração, danificação (Ferreira, 2000). 
268 Refere-se a ato de coagir; coação; repressão, coibição (Ferreira, 2000).  
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Brasil (2002d) adverte a importância da vítima de violência sexual ser 

encaminhada, de forma imediata, às unidades especializadas de tratamento. Essa necessária 

agilização, somada a disponibilidade de recursos materiais e humanos de saúde adequados, 

possibilitará melhores condições de atendimento à vítima,  resultando em maior rapidez do 

socorro e prevenção de danos à saúde física e mental da mulher. Portanto, o setor saúde, 

por ser uma das principais portas de entrada das mulheres e adolescentes em situação de 

violência, tem um papel fundamental na definição e articulação dos serviços e 

organizações que direta ou indiretamente atendem vítimas de violência sexual.  

Neste sentido, Reis (2001) alerta para a não demora na notificação dos casos e da 

realização dos exames forenses269, providências que favorecerão também, os laudos e a 

conclusão positiva de casos de violência sexual.  

No Brasil, embora o Ministério da Saúde recomende que toda mulher vítima de 

violência sexual seja orientada a registrar a ocorrência, é preciso considerar suas 

dificuldades em não apresentar queixas à polícia, não devendo portanto, ser obrigada a 

realizá-la em nenhuma circunstância (Brasil, 2002d). 

Por sua vez, Vargas (1999) e Cabral (1999), afirmam que no Brasil, são raros os 

exames de perícia médica conclusivos seja em razão do tempo decorrido entre o ato e o 

exame, seja devido à atitude da vítima de tomar banho logo após o estupro, seja pela 

dificuldade de detectar vestígios inerentes ao ato270 ou outros motivos.  

Gomes (1997), Cabral (1999), Reis (2001) e Teles & Melo (2002) esclarecem 

então, que após o delito, ou seja, a violência sexual, esta poderá ser mantida no sigilo271, ou 

ser conhecida por meio da denúncia feita pela vítima ou representante legal, ficando sob as 

normas jurídicas do Direito.  

Uma vez sendo legitimada a transgressão por meio da formulação de denúncia, 

profissionais judiciais procederão ao enquadramento do caso, a definição e o julgamento 

do delito contra o ofensor. Portanto, esclarecem os autores que, somente a simples 

reprovação moral da violência sexual não garante à sociedade viver em harmonia, cabendo 

assim, punições executadas através do Estado, enquanto portentor do direito exclusivo do 

uso da força destinada ao cumprimento da pena.  

                                                 
269 De preferência, nas primeiras 24 horas após a vitimização (Reis, 2001). 
270 Alguns casos de AVP ou de estupro de mulher não virgem (Vargas, 1999). 
271 Se não há denúncia não há crime. Neste caso, pode ser empregado o termo “ofensa sexual” para designar 
os casos não levados à luz da ação jurídica (Reis, 2001). 
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Considerando que a literatura especializada tem apontado mulheres jovens como 

freqüentes vítimas de violência sexual tanto no Brasil como em países norte-americanos, 

europeus e asiáticos, de acordo com Rickert & Wiemann (1998) e Snyder (2000), as 

vítimas apresentam um risco 6 vezes maior para estes crimes em relação à população 

masculina, e as adolescentes um risco 4 vezes maior quando comparadas às meninas e 

mulheres adultas.  

Dados apresentados por Detoni (2000a), confirmam esta afirmação ao indicarem 

que o estupro contra mulheres na África do Sul, tem vitimizado principalmente, as que se 

enquadram na faixa etária de 13 a 30 anos, sendo que a principal causa desta brutalidade é 

uma cultura de violência que criou raízes durante os 40 anos de apartheid, quando, toda 

vez que o Estado discordava ou não gostava de alguma coisa, respondia violentamente.272  

Os EUA possuem um bom sistema de coleta de dados que gera informações 

estatísticas detalhadas sobre incidentes de violência sexual relativas ao país (Reis, 2001). 

Apesar disto, as taxas reais das ofensas sexuais ainda são desconhecidas. Estima-se que 

nos EUA, menos de 50% delas sejam relatadas às autoridades policiais (Dupre et al., 

1993).  

A este respeito, Warshaw (1996) explica que o governo americano estima que em 

qualquer lugar são cometidos três a dez estupros para cada estupro denunciado. E enquanto 

os estupros por estranhos ainda são muito pouco denunciados, os estupros por alguém 

conhecido são virtualmente não denunciados. A autora lembra ainda, que este crime 

acontece num meio onde a agressão sexual ocorre regulamente na sociedade como um 

todo.  

Um notório aumento de crimes sexuais em regiões metropolitanas tem sido 

registrado na literatura mundial. Como exemplo, Reis (2001) aponta os EUA, baseando-se 

em dados publicados pelo National Crime Victimization Survey, indicativos da ocorrência 

de 300.000 a 500.000 vítimas de ofensas sexuais com idade superior a 12 anos anualmente, 

estimando-se que cerca de 300.000 crianças sejam vitimizadas sexualmente em idêntico 

período.  

Detoni (2000b) corrobora estes dados, acrescidos da informação de que uma norte-

americana é estuprada a cada dois minutos e que, em 1999, foram registrados 333 mil 

casos de violência sexual contra pessoas com mais de 12 anos de idade, sendo estimado 

pelas autoridades que somente 30% dos crimes de estupro costumam ser denunciados.  

                                                 
272 Esta cultura de violência, foi absorvida pela sociedade e então, a violência política transformou-se em 
violência social (Detoni, 2000a). 
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Por sua vez, Beebe (1998), considerando que a violência sexual é um fenômeno de 

ocorrência universal, estima que a nível mundial, cerca de 12 milhões de mulheres em 

todas as faixas etárias, são vitimizadas, anualmente.  

Ainda nos EUA, foram pesquisadas 8.000 mulheres, sendo que 69,1% relataram 

ofensas sexuais antes do relacionamento acabar e seus parceiros foram os ofensores; 

24,7%, foram vítimas antes e depois do término da relação afetiva e 6,3% após o término. 

De total de sujeitos, 48% foram vitimizadas 1 vez; 36%, 2 a 9 vezes e 15,2% dos casos, 10 

vezes ou mais (Tjaden & Thoennes, 2000).  

Já, sobre a vitimização de mulheres profissionais do sexo, pesquisa de Farley & 

Barkan (1998) realizada na cidade de São Francisco Califórnia, mostrou que 68% delas 

foram estupradas por clientes durante seus programas.  

Em relação ao estupro e abuso sexual na Inglaterra e País de Gales, dados 

divulgados por Zanini (2000) mostram que o número de mulheres vítimas destes crimes 

pode ser superior a dez vezes ao que indicam os dados oficiais. O autor cita que, 

oficialmente, cerca de 25 mil casos de estupro e abuso sexual são denunciados por ano à 

polícia, mas, a maioria das mulheres silencia, por medo ou vergonha.  

Já, em relação à África do Sul, Detoni (2000a) refere-se a uma epidemia de 

estupros ao apresentar dados alarmantes, os quais apontam que, a cada 31 segundos, uma 

mulher é violentada e que, de acordo com o Instituto Nacional para a Prevenção de Crimes 

e Reabilitação e a Universidade da África do Sul, cerca de 1 milhão de mulheres são 

estupradas, anualmente. Porém, a maioria das vítimas de estupro tem medo de denunciar o 

crime por causa do machismo reinante no país, apesar deste, atingir todas as esferas da 

sociedade independentemente de renda, raça ou idade. Além disso, o autor aponta ser 

comum a atuação de gangues de estupradores, compostas por 3 a 30 homens jovens 273, que 

saem às ruas para violentar mulheres por mera diversão.  

Saffioti (1997a) e Faúndes et al. (1998a, 1998b) mencionam que no Brasil, existe 

uma escassez de informações tanto quantitativas como qualitativas, carecendo, portanto, de 

dados globais sobre crimes sexuais, para melhor dimensionamento e possibilidade de 

entendimento deste fenômeno em nosso país. Porém, outros países em desenvolvimento, 

também apresentam escassez de dados relativos à violência sexual contra crianças, 

adolescentes e mulheres adultas (Gomes et al., 1999).   

                                                 
273 De 4,2 milhões de pessoas infectadas pelo HIV no país, a metade tem entre 20 e 30 anos, justamente a 
faixa etária da maioria dos homens que pratica a violência sexual (Detoni, 2000c). 
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Mesmo em caráter pontual, Costa & Moura (1999) apresentam dados estatísticos 

sobre o Brasil, em levantamento realizado junto à DDM do Distrito Federal. Só nesta 

unidade foram registrados, em média, 60 casos de violência sexual por mês, no período 

entre 1996 e 1997. Em maior número, estão às queixas de estupros, seguidas de AVP e de 

tentativas de estupro. Neste caso, a maior parte dos estupros registrados nesta DDM, foi 

cometida por desconhecidos, sendo 57,7% contra 42,3% de estupros cometidos por pessoas 

conhecidas das vítimas.  

Porém, em relação aos ofensores serem conhecidos ou desconhecidos das vítimas, 

vários estudos demonstram que, nos crimes sexuais contra crianças, como já mencionado 

neste texto, a maioria dos ofensores é conhecida.  

Nestes casos, o pai biológico, freqüentemente, aparece em pesquisas, como o 

principal ofensor, seguido do padrasto, tio e avô. Já em relação à adolescentes e mulheres 

adultas, há predominância de crimes sexuais perpetrados por ofensores desconhecidos do 

meio familiar das vítimas, posto que muitos delitos ocorrem em ambientes de trabalho e 

em outros relacionados ao meio social externo à família (Goldstein, 1987; Azevedo & 

Guerra, 1988; Tetelbom et al., 1991; Gauderer & Morgado, 1992; Muram et al., 1995; 

Amazarray & Koller, 1998; Drezett, 2000; Reis, 2001; Andrade, 2001).  

Em contraposição, Warshaw (1996) cita em seu livro, autores de inúmeras 

pesquisas internacionais comprobatórias de que o estupro em adolescentes e mulheres 

adultas é mais praticado por ofensores conhecidos das vítimas, embora, a maioria delas não 

denuncie a agressão sofrida. Seus ofensores, porém, não necessariamente, circulam ou são 

conhecidos no seio familiar das vítimas (Kahn, s.d.b; Vargas, 1999; Cabral, 1999; 

Andrade, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Especificamente quanto ao perfil do estuprador, Pimentel et al. (1998), afirmam que 

não há um único. Porém, existe unanimidade entre pesquisadores quanto ao ofensor 

possuir uma orientação sexual considerada normal, cometendo o estupro de forma 

compulsiva, conforme as oportunidades se apresentam a ele.  

Exatamente neste sentido, Warshaw (1996) chama a atenção para a existência de 

um contraste entre a realidade e a idéia que a maioria das mulheres tem sobre o estuprador, 

como um sujeito estranho, geralmente integrante de minorias raciais, surgindo por detrás 

de algum lugar sombrio sobre uma mulher desprevenida, portando uma arma e pronto para 

atacar. Tratam-se entretanto, de crenças pessoais nutridas por mitos à medida que a mulher 

se torna adulta, adquiridas de pessoas ao seu redor, de livros, filmes de cinema, programas 

de televisão e até mesmo, da maneira como produtos são vendidos em anúncios.  
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Há, então, uma dicotomia entre sua experiência de estupro por alguém conhecido e 

o que as mulheres vítimas pensavam que fosse, apresentando- lhes assim, uma nova e 

terrível realidade, na qual, acrescido ao temor já existente de serem estupradas por 

estranhos, como foram ensinadas, passam a temer também todos os homens conhecidos.  

Segundo afirmam Cabral (1999) e Reis (2001), o número de ofensores com 

vínculos de relacionamento íntimo ou de união com as vítimas aumenta em relação à 

adolescentes e principalmente à mulheres adultas.  

Outros estudos também demonstram que um número substancial de vítimas 

adolescentes e adultas é agredido sexualmente, por ofensores com os quais mantêm um 

relacionamento afe tivo, identificados como parceiros atuais ou ex-parceiros. Tais casos 

reafirmam a questão de gênero marcando o território simbólico das relações entre sexos, 

em que a idéia de posse, integra os relacionamentos afetivos e de união (Kahn, s.d.b; Diniz 

& D’Oliveira, 1998; Cabral, 1999; Drezett, 2000; Rennison, 2000; Tjaden & Thoennes, 

2000; Teles & Melo, 2002).  

De acordo com Warshaw (1996), apesar de o estupro perpetrado por ofensores 

conhecidos das vítimas geralmente, envolver pouca violência efetiva, como espancamentos 

ou ameaças com armas, as vítimas, ao contrário do que muitos supõem, ficam mais 

traumatizadas e se consideram menos recuperadas do que aquelas estupradas por estranhos.  

De qualquer modo, o estupro faz com que a mulher se sinta invadida e violentada.  

Portanto, quando se trata de ofensor conhecido da vítima, esta se apresenta mais 

fragilizada, posto sentir-se fora do que a autora chama de zona de segurança, sem a 

proteção e o apoio necessários de pessoas mais próximas e queridas, haja vista a tendência 

de culparem-na pela violência. Ainda, ao contrário das mulheres estupradas por estranhos, 

estas tendem mais ao silêncio, bloqueando assim, o caminho para sua recuperação, ao não 

lidarem bem internamente com o que lhes aconteceu.  

De modo geral, foram profundos os efeitos do estupro em mulheres vítimas de 

ofensores conhecidos e estranhos, pesquisadas pela autora, refletindo sentimentos de baixa 

auto-estima, medo e ansiedade aumentados, além de expectativas sombrias quanto ao 

futuro. 
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Emocionalmente, algumas mulheres americanas vítimas de estupro que foram 

entrevistadas por Warshaw (1996), apresentaram o distúrbio de estresse pós-traumático ou 

Síndrome de Desordem Pós-Traumática (SDPT)274, a qual independe da identidade do 

ofensor ou nível de envolvimento da vítima com este. Evidenciada por outros autores em 

relação a sobreviventes de estupro, manifesta-se numa ampla variação de emoções e 

comportamentos.  

Estudos realizados na França, Nova Zelândia e EUA, demonstram que mulheres 

vitimizadas sexualmente são depois acometidas pela SDPT275, sendo de 50% a 95% a 

probabilidade de apresentarem-na após terem sido estupradas. Outro estudo realizado nos 

EUA observou que os efeitos psicológicos do estupro são comparáveis aos efeitos da 

tortura ou do rapto (Breslau et al. apud Como..., 1999) 

No Brasil, a violência sexual que vitimiza a mulher adulta, também tem sido 

associada à SDPT, com sintomas que incluem angústia, medo, ansiedade, culpa, vergonha 

e depressão, além de uma série de reações somáticas e repercussões tardias importantes 

(Vannuchi & Probato, 2001; Brasil, 2002d; Barreto apud Teles & Melo, 2002). 

Já quanto aos efeitos físicos de um estupro, os mais rapidamente, notados pelas 

vítimas são os reais ou evidentes, em especial, o sangramento vaginal e/ou anal, causado 

pela agressividade brutal do ofensor. Logo a seguir, de acordo com Warshaw (1996), 

demonstra-se grande preocupação com uma possível gravidez, medo que tende a absorver 

toda a atenção da mulher vitimada. Porém, suas esperanças de não dizer nada a ninguém 

sobre o estupro podem desaparecer à medida que os sinais inconfundíveis da gravidez 

aumentam.  

Então, sendo exposta a diferentes riscos que podem comprometer sua saúde física e 

mental, a mulher vítima de violência sexual, percebe a gravidez, geralmente como uma 

segunda violência, intolerável para a maioria das mulheres. No Brasil, apesar do código 

penal prever o aborto nestes casos há mais de 50 anos, a interrupção dessas gestações tem 

                                                 
274 Desordem mental caracterizada por respostas psicológicas frente a situações eestresseantes e traumáticas. 
A vítima pode ter sensação generalizada de medo ou um medo específico da morte, raiva, culpa, depressão 
ou medo dos homens, ansiedade, humilhação, constrangimento, vergonha ou auto-acusação. Pode sentir uma 
ou mais dessas emoções, em ocasiões e intensidades variadas, acompanhadas por oscilações radicais de 
humor; pode pensar em suicídio; ser incapaz de concentrar-se ou organizar sua mente para a execução de 
tarefas simples ou fixar-se em um determinado pensamento. Pode ainda, ficar apreensiva ou impaciente, 
sofrer de instabilidade, tremores, pulso acelerado ou lampejos de calor e frio; insônia, perda de apetite e 
sofrer de varias enfermidades, algumas ligadas ao estupro (Warshaw, 1996; Bremmer, 1999). 
275 “O estupro, o abuso sexual na infância e a violência doméstica estão entre as causas mais comuns de 
SDPT nas mulheres.” (Como..., 1999, p. 19).  
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sido feita de forma excepcional pelos serviços públicos de saúde, agravando sobremaneira 

a situação das mulheres vitimizadas (Brasil, 2002d). 

Ainda em relação ao estupro, Warshaw (1996) aponta alguns efeitos sexuais nas 

vítimas, que em geral apresentam dificuldades com o sexo e, no caso de mulheres 

agredidas por conhecidos, isto se dá pela perda da confiança em homens que lhes eram 

próximos. Neste sentido, seus medos são muitas vezes centrados nos homens e em sexo, 

mesmo que estes tenham sido fonte de prazer e alegria, antes da violência sexual ocorrer. 

Muitas vítimas ainda experimentam dificuldades sexuais causadas por injúrias 

físicas ou aflições emocionais, as quais se manifestam como incapacidade de relaxar, 

excitação diminuída, desinteresse sexual ou desconforto, sintomas que têm variável 

durabilidade de tempo. 

Em relação aos distúrbios da sexualidade, Dupre et al. (1993) corroboram serem  

freqüentes nas vítimas, e mencionam que muitas mulheres tendem a reduzir 

permanentemente suas atividades sexuais desenvolvendo completa aversão à prática sexual 

com homens. 

Vários pesquisadores mencionam os crimes sexuais, enquanto causadores de danos 

e conseqüências amplas à saúde pública, por gerarem traumas físicos e psíquicos, como a 

SDPT, uma vez que as pessoas expostas, tornam-se vulneráveis às IST276 e ao HIV, a 

gravidez não planejada, às doenças ginecológicas, distúrbios sexuais, depressão277, uso 

crônico de drogas lícitas e ilícitas e suicídio 278 (Deming et al., 1983; OPAS, 1993; Giffin, 

1994; Brasil, 1999; Andrade et al., 1999; Rodrigues et al., 2001, Brasil, 2002d; Teles & 

Melo, 2002). 

Linden (1999), Shiperd & Beck (1999) e Brasil (2002d) esclarecem que a 

depressão, o suicídio, o abuso de bebidas alcoólicas e a drogadição devem ser interpretados 

como riscos subseqüentes da SDPT, por vítimas que já passaram pelas fases aguda e tardia  

deste distúrbio psíquico, tratando-se portanto, de repercussões tardias. 

                                                 
276Casos de transmissão do HIV após ofensa sexual são conhecidos no Brasil e relatados; 16% das mulheres 
que sofrem violência sexual contraem algum tipo de IST e 1 em cada 1000 é infectada pelo HIV (Brasil, 
1999; Drezett et al., 1999). Dados mais recentes, apontam que 16% a 53%  das pessoas que sofrem violência 
sexual podem apresentar algum tipo de IST sendo que alguns estudos sugerem taxa de transmissão do HIV 
entre 0,8% a 1,6% nessas situações (0,8/100 ou 8/1000; 1,6/100 ou 16/1000) (Brasil, 2002d).  
277 As mulheres que sofrem abuso de seus parceiros apresentam mais casos de depressão, ansiedade e fobia 
do que mulheres que não sofreram abusos, de acordo com estudos realizados na Áustria, Nicarágua, 
Paquistão e EUA (Como..., 1999).  
278 Estudos realizados na Nicarágua, Suécia e EUA, mostram que a violência doméstica pode ser intimamente 
associada à depressão e, em seguida, ao suicídio. “As mulheres que foram espancadas e que posteriormente 
passam a sofrer de SDPT são as que têm maior probabilidade de tentar o suicídio.” (Como..., 1999, p. 19).  
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Rodrigues et al. (2001), ao mencionarem que o assalto sexual279 traduz legalmente, 

crimes de estupro, AVP, corrupção de menores, assédio sexual e os mais diversos atos 

libidinosos que caracterizam a violência sexual contra crianças, adolescentes e mulheres, 

defendem a necessidade imediata de um tratamento diferenciado da sociedade em relação a 

estas violências, haja vista, que suas seqüelas físicas e psíquicas, muitas vezes 

irreversíveis, transpõem o ato criminoso em si.  

De acordo com o CLADEM (2002), mulheres vítimas de violência sexual adoecem 

mais de enfermidades físicas que outras. Essa afirmação divulgada pelo referido órgão 

internacional, baseia-se em uma pesquisa feita pela Escola de Enfermagem da 

Universidade John Hopkins que estudou 2.050 casos de mulheres brancas e negras, das 

quais, uma em cada dez, havia sido vítimizada sexualmente e apresentava problemas 

neurológicos ou relacionados com o estresse em uma média de 50 a 70% superior que as 

mulheres não vitimizadas. Também foram observados níveis significativamente altos de 

problemas ginecológicos, de estresse crônico e transtornos do sistema nervoso central.  

A falta de continuidade no acompanhamento pelos profissionais da polícia e da 

saúde, pós-violência sexual, indica a necessidade de maior conscientização sobre a 

gravidade do problema e da importância do comprometimento destes, no atendimento 

imediato, logo no primeiro contato com a vítima, quando então, poderão ser tomadas 

providências favoráveis à diminuição de tais seqüelas (Brasil, 2002d; Teles & Melo, 2002).  

Portanto, ainda que a sociedade considere a violência sexual um problema de 

âmbito estrito da segurança pública e da justiça, os agravos dela decorrentes requerem o 

comprometimento do setor saúde, no sentido de intervir com eficácia junto as vítimas, 

tratando seus traumas físicos e psicológicos. Isto se justifica pelo número de vítimas e pela 

magnitude das seqüelas orgânicas e emocionais que a violência sexual produz, dando- lhe 

um caráter endêmico, o que motivou a OPAS, em 1993, a considerá-la um problema de 

saúde pública mundial  (CLADEM, 2002; Brasil, 2002d; Teles & Melo, 2002).  

No entanto, Njaine et al. (1997) comentam que embora no Brasil os agentes de 

saúde apresentem uma percepção seletiva da violência sexual em detrimento de outras 

formas mais freqüentes de violência, de modo geral, as pessoas vitimizadas sexualmente 

sofrem um tratamento discriminatório por parte das instituições que, supostamente, 

deveriam prestar- lhes assistência.  

                                                 
279 Agressão sexual a um indivíduo de qualquer idade, sexo ou raça, contra sua vontade, através da força 
física ou grave ameaça. Ato primário de violência que utiliza o sexo como arma ou instrumento de agressão 
(Rodrigues et al., 2001). 
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De acordo com Brasil (2002d), a maioria dos serviços de saúde em nosso país, não 

está equipada para diagnosticar, tratar e contribuir para a prevenção dessa ocorrência. 

De modo geral, os serviços apontam carência de profissionais treinados no 

reconhecimento dos sinais da violência, principalmente aquela de caráter mais insidioso, 

cujo diagnóstico requer uma rede de apoio 280 fora dos serviços de saúde, capaz de resolver 

os problemas decorrentes.  

Por sua vez, a intervenção de profissionais da saúde visa à eliminação do perigo de 

vida por lesões graves, o reparo e o tratamento das injúrias físicas281, à realização da 

anticoncepção de emergência 282 e à profilaxia das IST e aids. Em relação a anticoncepção 

de emergência, Brasil (2002e, 2000f) afirma que metade dos estupros ocorrem no período 

reprodutivo e que apenas entre 6 a 12% das vítimas, recebem contracepção de emergência, 

sendo que o método baseado em progestágenos é considerado como o de primeira escolha 

por apresentar menor taxa de falha menor freqüência/intensidade de efeitos colaterais, e 

não sofrer interferência famacocinética dos ARV, fatores fundamentais para promover 

maior proteção contra a gravidez indesejada e garantir maior adesão e eficácia dos ARV.283  

A prescrição da quimioprofilaxia pós-exposição sexual ao HIV, nos casos de 

violência, segundo Brasil (2002d), não pode ser feita como rotina e aplicada a todas as 

situações, exigindo uma avaliação cuidadosa quanto ao tipo e ao grau de risco da agressão, 

bem como o tempo decorrido até a chegada da pessoa agredida ao serviço de referência 

após o delito.  

É indicado um aconselhamento adequado nas diferentes situações que podem ou 

não requerer profilaxia com anti-retrovirais, visando uma adesão adequada ao tratamento 

nos casos em que a conduta for indicativa (Figueiredo & Peña, 2000). 

Em diversos países, inclusive no Brasil, para a anticoncepção de emergência,  

“...o método baseado em progestógenos é considerado como o de 
primeira escolha por apresentar menor taxa de falha (cerca de até 50% 
menos), menor freqüência/intensidade de efeitos colaterais...” (Brasil, 
2002d, p. 10).  

                                                 
280 Articulação de diferentes setores além da saúde, a serem: segurança pública, justiça e trabalho, bem como 
o envolvimento da sociedade civil organizada, configurando redes integradas de atendimento (Brasil, 2002d). 
281 Fraturas, cortes, hematomas, lacerações e escoriações (Rodrigues et al., 2001).  Em casos registrados em 
nosso país, os traumatismos físicos quando presentes, “...podem variar desde pequenos hematomas até 
traumas graves que podem resultar na morte da vítima. ...os exames periciais evidenciam a presença de 
traumas em cerca de apenas 10% dos casos de estupro, número similar nos relatos da maioria dos serviços 
que atendem casos de violência sexual.” (Brasil, 2002d, p. 2).  
282 Feita mais no caso de estupro, dentro de um período de no máximo 72 horas após o incidente. Consiste na 
utilização de métodos contraceptivos, como a administração de doses de estrogênio e/ou progestógeno 
combinados num intervalo de 12 horas (2 doses) (Yuzep et al., 1982; Bonduki et al., 1996; Trussell & 
Raymond, 1999; Faúndes, 1999; Trussell et al., 2000). 
283 Medicamentos anti-retrovirais. 
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Já, a anticoncepção por meio da inserção do Dispositivo Intra Uterino (DIU)284 não 

é recomendada devido ao risco potencial de facilitar a ascensão de microorganismos no 

trato genital feminino, além da manipulação genital ser particularmente traumatizante para 

a mulher, neste momento (Figueiredo & Peña, 2000; Brasil, 2002d).  

Afora a aids, ao risco de hepatite B também pode haver profilaxia através da 

vacinação e uso de gamaglobulina hiperimune específicas285, numa tentativa de inibir a 

replicação viral, embora esta intervenção antiviral ainda esteja em discussão, pois não 

existem dados que comprovem sua total eficácia. Assim, o uso de medidas profiláticas para 

as IST não virais, bem como da hepatite B e do HIV em vítimas de violência sexual, deve 

visar os agentes infecciosos mais prevalentes, de repercussão clínica mais importante e está 

indicada nas situações de exposição com risco de transmissão dos agentes, 

independentemente da gravidade das lesões, sexo ou idade da vítima (Brasil, 2002d).  

Dentro do contexto brasileiro, os aspectos psicológicos, legais e reprodutivos, que 

envolvem a vitimização sexual da mulher, também podem ser orientados por um 

profissional gabaritado no atendimento destes casos, o que inclui a possibilidade do 

aborto286, embora em nosso país, o número de mulheres que engravidam em decorrência 

do estupro e demandam interrupção da gravidez seja pequeno. Em média, os serviços de 

referência atendem de um a dois casos por mês (Faúndes et al., 1998a; 1998b; Brasil, 1999; 

Linden, 1999; Detoni, 2000c; Rodrigues et al., 2001; Brasil, 2002d).  

Com relação aos ofensores serem únicos ou múltiplos, a maioria dos estudos 

levantados apontou que as vítimas de violência sexual, independente de suas faixas etárias, 

foram agredidas por um mesmo ofensor uma ou mais vezes, sendo que em casos de crimes 

sexuais por ofensores múltiplos ou gangues, são as mulheres as mais vitimizadas 

(Greenfeld, 1997; Pimentel et al., 1998; Como..., 1999; Drezett, 2000; Detoni, 2000a).  

                                                 
284 A inserção de DIU de cobre tipo T, até cinco dias após a relação sexual desprotegida, também funciona 
como método de emergência, mas o uso da anticoncepção hormonal, é o único método de emergência  
utilizado no Brasil em situações de violência sexual (Figueiredo & Peña, 2000). 
285 “Em indivíduos expostos não vacinados, a vacina para hepatite B pode ser aplicada por via intramuscular 
na região deltóide, no esquema de 3 doses, conforme posologia preconizada pelo Programa Nacional de 
Imunizações do Ministério da Saúde. A segunda e terceira doses devem ser administradas respectivamente 
um e seis meses após a primeira. Indivíduos vacinados que apresentam sorologia reativa estão protegidos. A 
gravidez e a lactação não são condições que contra-indiquem a vacinação ou a gamaglobulina hiperimune 
para hepatite B (HBIG).” (Brasil, 2002d, p. 18-9). 
286Art. 128 do Código Penal Brasileiro (CPB). Em casos de gestações decorrentes de estupro, a interrupção 
da gravidez é recomendada até a vigésima semana pelos serviços de saúde do Estado. Acima deste período, a 
vítima deve ser encaminhada para acompanhamento psicológico, pré-natal e mecanismos de adoção, se a 
mulher assim o desejar (Brasil, 1999; Faúndes, 1999; Cfêmea, 2000, Brasil, 2002d).  
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Quanto à idade dos ofensores, com raras exceções, diversos pesquisadores 

nacionais e estrangeiros concordam que a maioria dos perpetradores da violência sexual 

encontra-se na faixa etária de 22 a 40 anos de idade, contrariando o imaginário coletivo de 

muitas sociedades, inclusive a brasileira, que sustenta a idéia de que o ofensor é um 

indivíduo idoso e devasso (Greenfeld, 1997; Pimentel et al., 1998; Reis, 2001).  

Ainda a este respeito, Reis (2001) comenta que, apesar de muitos ofensores serem 

jovens, em fase de plena sexualidade ativa, a agressão sexual continua merecendo maiores 

estudos que determinem com clareza os motivos que levam a este tipo de comportamento.  

Outras pesquisas apontaram que, dentre os crimes sexuais notificados, o estupro de 

forma isolada, vitimiza mais mulheres adultas e adolescentes do que crianças (Cohen & 

Matsuda, 1991; Pimentel et al., 1998; Drezett, 2000; Reis, 2001).  

Já, embora existam divergências de dados em pesquisas científicas, a maioria delas 

aponta que as maiores vítimas de estupro associado ao AVP, são as crianças e que há 

predominância de AVP isolado em crianças, se comparado aos casos notificados em 

mulheres adultas e adolescentes (Pinho Neto et al., 1991; Drezett, 2000).  

Quanto ao uso de armas ou objetos que podem ser empregados pelos ofensores para 

que atinjam seus intentos, sem que a vítima reaja à violência sexual, especialmente, no 

estupro e do AVP, alguns estudos apontam que as armas mais utilizadas são revólver e 

faca. No entanto, estas são mais empregadas contra mulheres e adolescentes. Dificilmente 

são usados contra crianças, por tenderem a obedecer aos ofensores adultos conhecidos, de 

quem dependem para sobreviver287 e por sua desvantagem física em relação ao ofensor. De 

modo geral, alguns estudos também mencionam que, na maioria dos crimes sexuais, o 

ofensor não utilizou arma para intimidar ou ferir sua vítima (Greenfeld, 1997; Pimentel et 

al., 1998; Drezett, 2000; Reis, 2001).   

Em relação ao local de ocorrência dos crimes sexuais, a maioria dos estudos 

consultados aponta predominância do ambiente doméstico, principalmente nos casos em 

que a vítima é criança. Mesmo quando são mulheres ou adolescentes, o maior número de 

ocorrências se dá na própria residência da vítima, em casas de parentes, amigos e vizinhos, 

ou em casas abandonadas. Quando os crimes sexuais ocorrem em espaço público, locais 

como terrenos baldios, canaviais e matagais são os mais escolhidos pelos ofensores 

(Cabral, 1999; Reis, 2001).  

                                                 
287 Pai, tio, padrasto e outros. 
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Há registro na literatura científica de casos de violência sexual em ambiente de 

trabalho e em motel, envolvendo adolescentes e mulheres adultas. No caso, o motel pode 

ser considerado local onde os ofensores tendem a se sentir mais seguros devido à ausência 

de prováveis testemunhas ou intervenções ocasionais (Tetelbom et al., 1991; Alexander, 

1994; Drezett, 2000; Reis, 2001). 

A respeito das reações apresentadas por mulheres vítimas de estupro, especialmente 

quando os perpetradores desta violência são seus conhecidos, Warshaw (1996) as 

denomina e as descreve em sete itens seqüenciais, a serem: negação; dissociação; auto-

acusação; ignorando a voz interior; não se defender; não denunciar o ataque e tornando-se 

uma vítima novamente.  

Nesta linha interpretativa, a negação do estupro pela vítima, corresponde à 

descrença e a negação, mesmo diante da mais dolorosa evidência de que há violência 

física, conivente isolamento, coibição, abuso verbal e conseqüente falta de consideração do 

homem por qualquer reação negativa da mulher. Ela busca, insistentemente, alguma 

explicação do comportamento do homem, que seja chamado de estupro. Conforme cita a 

autora, se seu agressor fosse um estranho, ela teria pouca dificuldade em identificar o que 

estava acontecendo (Warshaw, 1996) . 

A dissociação, assim como a negação, indica reação protetora que ajuda a vítima à 

sobreviver a experiência da violação sexual ou não sentí- la completamente. Esta ocorre 

junto à incredulidade e à negação durante o estupro, quando a mulher tende a se sentir 

física e mentalmente afastada do que está acontecendo, o que diminui ou bloqueia sua 

capacidade de resposta à agressão.  

Na auto-acusação, a mulher se sente traída por ter escolhido o parceiro ofensor e 

incapaz de fazê-lo parar de violentá-la. Assim, imediatamente após o estupro, ao tentar 

banir o episódio de suas mentes, muitas vítimas não dão queixa à polícia e nem procuram 

parentes ou amigos íntimos em busca de conforto, por temerem culpá-las, da mesma forma 

que se culpam.288 

                                                 
288 Há múltiplas razões para esses sentimentos de auto-acusação. Dentre eles: a aceitação ao uso de bebidas 
alcoólicas e drogas antes do estupro e por terem estado debilitadas demais para compreender o que estava 
acontecendo. Porém, mesmo sem o uso prévio de álcool e drogas, o sentimento de culpa tende a ocorrer 
(Warshaw, 1996). 
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Embora a família deva ser o principal centro de apoio destas mulheres, nela nem 

sempre esta ajuda é encontrada. Em parte, porque os pais e outros parentes refletem 

comumente valores religiosos, culturais e sociais que são diferentes para as vítimas de 

estupro, afora questões que envolvem conflitos sobre independência e escolha de parceiros 

anteriores à agressão sexual.  

Neste sentido, Detoni (2000d) cita que o estereotipo de que as mulheres contribuem 

para o estupro pela forma como agem ou se vestem prevalece em todas as instâncias, desde 

a polícia até o judiciário, gerando impunidade.  

Vargas (1999) e Andrade (2001) resgatam que a polícia, ao trabalhar na construção 

de evidências de crimes sexuais contra mulheres, tenta reconstituir o perfil identitário e 

comportamental das vítimas. Para tanto, baseia-se, porém, em várias tipificações policiais 

alimentadas por crenças relativas às sexualidade feminina, visando interpretar falas e 

cenas. Assim, a proximidade289 entre os protagonistas confere menor credibilidade à 

narrativa das vítimas, fato que provavelmente desmotive-as a prosseguirem com a queixa.  

No entendimento de Andrade (2001), de modo geral, as atitudes observadas em 

nossa sociedade e que tendem a enfatizar o poder e a dominação do homem sobre a 

mulher, proporcionam a base sócio-estrutural da violação e do costume de acusar a vítima 

que caracteriza o delito, em especial, o estupro. Associada a esta problemática, a autora 

comenta que, apesar do estupro ser uma conduta majoritária e ubíqua, é desigualmente, 

distribuída, de acordo sobretudo, com estereótipos de estupradores que operam ao nível do 

controle social. Assim, mostra-se mais fácil etiquetar como estupro a conduta cometida por 

um estranho na rua, que a realizada pelo chefe ou pelo marido, cuja possibilidade está, em 

algumas legislações, explicitamente excluída.  

Estas questões colocam em pauta não apenas o ofensor, mas a vítima mulher e sua 

reputação sexual, em detrimento da violência do fato-crime, o que, segundo Hulsman & De 

Celis (1993) e Andrade (2001), faz com que a vitimização assim como a criminalidade, 

seja desigualmente distribuída no Brasil, conforme também com o estereótipo da vítima 

que tende a ser tratada pelo sistema judiciário, igual ao ofensor.290 (Anexo E). 

                                                 
289 Cônjuges; namorados; pais e outros parentes próximos; parceiros de trabalho. 
290 No Brasil, para a criminalização das condutas sexuais, há uma lógica específica, a da “honestidade”, a 
qual exclui as mulheres “desonestas” e as prostitutas, baseada portanto, na reputação sexual da mulher 
vitimizada. Assim, o referencial para a distribuição da vitimização sexual feminina no Brasil, é a moral 
sexual dominante simbolizada no conceito de “mulher honesta”. Desse conceito vago, depende sua proteção, 
posto que no título “Dos crimes contra os costumes” do CPB, diversos tipos penais requerem que a vítima 
seja uma “mulher honesta”, como citado nos artigos 214; 215; 216; 220 (Andrade, 2001). 
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CLADEM (2002) corrobora tal questão, ao citar que não somente no Brasil, mas 

em outros países, a violência sexual é o ato delitivo com maiores índices de impunidade e 

os organismos governamentais não investem o suficiente na prevenção e atenção às 

vítimas, que, em função da vitimização, apresentam limitações quanto a sua incorporação 

aos processos de desenvolvimento nacional e conseqüente diminuição de sua renda.  

Vargas (1999), ao apontar algumas singularidades do crime de estupro no Brasil, 

comenta o caráter privado da ação penal, ou seja, cabe à vítima ou ao seu responsável 

legal, quando se trata de menor de 14 anos, decidir acionar o sistema judiciário. No 

entanto,  muitas vezes, estes parentes ou responsáveis são os próprios ofensores. Apenas 

nos casos resultantes em lesão grave ou morte, esta incumbência passa a ser do promotor 

que promoverá a ação, independente da manifestação dos queixosos.  

Outra questão desfavorável à denúncia e favorável à impunidade do ofensor, é o 

fato de se contar com poucas versões originais sobre a ocorrência e as dificuldades de 

serem reunidas as provas, inclusive testemunhas, além da própria palavra da vítima, para a 

comprovação da materialidade do crime. 

A seguir, a reação denominada por Warshaw (1996) de ignorando a voz interior, 

compreende não considerar a percepção de medo e perigo inerente ao ser humano. A 

mulher, então, tende a não dar atenção aos seus próprios sentimentos, sinais interiores 

indicativos anteriores ao estupro, de que algo estava errado com o homem, o lugar, a 

situação.  

A quinta reação apontada pela autora, não se defender, ocorre após o estupro, 

quando as vítimas tendem a se irritar consigo mesmas, por não terem se empenhado mais 

em sua própria defesa, fato explicado pela maioria, em função do medo de ser morta pelo 

ofensor.291 Esta reação acontece numa retrospectiva mental, ao pensarem nas maneiras em 

que poderiam ter rechaçado os ataques de que foram alvos. Outros medos ou receios 

podem servir de entraves para a denúncia das vitimizações sofridas, como: não querer se 

submeter a exame policial minucioso; evitar se sentir desacreditada ou recriminada por 

autoridades, das quais as mulheres vitimadas esperam reações muito semelhantes às que 

teriam a maior parte da sociedade. Embora nem sempre esses medos sejam infundados, 

não denunciar o crime de estupro faz com que as vítimas permaneçam alvo de novas 

agressões. 

                                                 
291 Para quase todas as mulheres, não se defender está enraizado no simples e velho medo físico. A maioria 
dos homens é mais forte fisicamente do que as mulheres. Isso não significa que elas não tentem muitas 
formas de resistência como: argumentar ou negociar com seus ofensores; lutar fisicamente; gritar por socorro 
ou tentar fugir (Warshaw, 1996). 
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Warshaw (1996) menciona ainda, ser comum a confusão de sentimentos das 

vítimas, especialmente, por não saberem denominar ou identificar a agressão perpetrada 

por pessoa conhecida, por quem muitas vezes, nutriam sentimentos afetivos, decidindo dar 

ao parceiro ofensor uma nova chance. Então, freqüentemente, são outra vez estupradas por 

estes homens, até que decidam parar de dar continuidade à violência sexual.  

Retomando às muitas razões e barreiras que fazem com que as vítimas se calem à 

denúncia da violência sexual, outros autores citam como sendo comuns, o medo das 

ameaças do ofensor; o temor de que o fato seja conhecido por familiares; a humilhação e o 

embaraço sentidos pelas vítimas e as frustrações antecipadas com a improváve l prisão do 

algoz; e, finalmente, a morosidade do sistema judiciário (Dupre et al. 1993; Warshaw, 

1996; Izumino, 1998; Tjaden & Thoennes, 2000; Teles & Melo, 2002).   

No Brasil, menos de 10% dos casos de violência sexual são denunciados à polícia 

de acordo com registros de Brasil (1999) e pesquisa de Faúndes et al. (1998a, 1998b) 

aponta que o número de denúncias de estupro é de 1/5 a 1/10 do total de casos ocorridos.  

Pesquisa de Reis (2001) sugeriu um número de notificações muito aquém do 

esperado na cidade de Ribeirão Preto (505.012 habitantes), no período de 1996 a 2000, 

quando foram registrados 627 casos de estupro e AVP notificados à DDM do município, 

com uma média de 143 casos/ano e cerca de 12 casos/mês.  

Já no tocante ao assédio sexual, crime considerado de menor gravidade se 

comparado ao estupro e ao AVP, o silêncio das vítimas está associado às dificuldades de se 

provar legalmente tal prática, apresentando provas concretas292 contra o assediador de 

modo a poder acusá- lo e condená- lo. Mesmo reconhecido como violência contra a mulher, 

denunciar o assédio sexual sofrido envolve a exposição tanto da vítima como do ofensor, 

além de prevalecer nesta situação, comportamentos sutis desenvolvidos geralmente a 

portas fechadas, com sussurros, olhares mal intencionados e ameaças veladas.  

Além disso, no Brasil, ainda há 
 

“...dificuldade da sociedade em reconhecer o assédio como uma forma 
de discriminação e violência principalmente contra as mulheres. Existe 
uma resistência, mesmo que velada, em aceitar a idéia de que a prática 
do assédio sexual permite a perpetuação de relações de poder 
historicamente desiguais entre mulheres e homens.” (Teles & Melo, 
2002, p. 39).  

 

                                                 
292 Não basta a mera alegação do assediado. Esta deve ser confirmada pelos meios de prova habitualmente 
aceitos em Juízo, a serem: gravação de conversas, ainda que por meio de gravador oculto, comprovando a 
prática de reiterados e ofensivos convites à dignidade do trabalhador; cartas, bilhetes e/ou e-mails 
(Lippimann, 2001). 



 
 

 

248Revisão da Literatura

Portanto, de acordo com o CPB, para punir o assediante e a assediada ter direito a 

indenização decorrente dos danos morais sofridos, as provocações devem ser claramente 

demonstradas, o que nem sempre pode acontecer, contribuindo de certo modo para o 

silêncio da vítima e impunidade do ofensor (Andrade, 2001).  

Em muitos casos, a reclamação da mulher vitimizada tende a ser interpretada por 

seu superior hierárquico como um mal entendido, ou como culpa da própria mulher, que 

teria agido como provocadora do fato e nem sempre conseguindo contar com os colegas de 

trabalho como testemunhas deste crime (Vannuchi & Probato, 2001; Lippimann, 2001; 

Teles & Melo, 2002).  

Porém, em qualquer destas situações, Reis (2001), baseando-se em estatísticas 

nacionais e internacionais indicativas dos índices de notificações de casos de violência 

sexual, deixa claro que o pequeno número de denúncias, reflete um fenômeno que se 

alimenta do silêncio de sua vítima e cujos direitos, palavra e ação, foram subtraídos pelo 

agressor através de ameaças, violências físicas e seduções.  

Warshaw (1996) quanto a questão, ao considerar que embora o estupro seja o crime 

mais negligenciado contra a mulher, quando cometido por ofensor com quem a vítima 

tinha um relacionamento mais próximo, é justamente o menos denunciado, tornando-se um 

fenômeno escondido em alto grau, além de ser o mais prevalente.  

Mallak et al. (s.d.) e Blay apud Detoni (2000d) defendem que a redução da 

violência sexual passa por três medidas fundamentais a serem: incentivar a denúncia, 

investigar e responsabilizar os ofensores e ensinar as crianças, adolescentes e mulheres a 

reconhecer esta forma de violência e seus riscos, por meio de informações na televisão e 

nas escolas, devendo-se, portanto, falar mais sobre o assunto.  

Ao considerarmos o contexto específico de vida de mulheres envolvidas com a 

criminalidade e as múltiplas formas de violência de que são frequentemente alvos, tanto 

em espaços públicos quanto em locais privados, assim como, nas instituições prisionais 

repressivas e em nada recuperadoras, torna-se difícil ignorar a importância de fazer chegar 

até as detentas, informações educativas a respeito da violência e de temáticas afins. Então, 

integradas num círculo de violência crescente, a maioria das vezes, na condição de vítimas, 

faz-se mister elucidá-las na prisão, em especial, sobre os riscos de contaminação às IST-

aids, que as tornam vulneráveis a estas e a outras doenças infecto-contagiosas, colocando-

as também, na situação de possíveis transmissoras à seus filhos e parceiros.  
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§    A MULHER, A VIOLÊNCIA E A PRISÃO 
 
 
§ Prisões, evolução das penas e o atual sistema prisional 

brasileiro 
 

 
 

 

priori, ao apresentarmos a contextualização da mulher às questões 

gerais da violência e, conseqüentemente, ao mostrarmos a influência destes condicionantes 

à sua saúde, passamos agora, a resgatar estes referênciais ao complexo mundo das prisões, 

articulado como o sexo feminino.  

Os registros históricos mais primitivos, revelam que a lei que vigorava na 

antigüidade, era a do mais forte, ficando a extensão e a forma de execução da pena a cargo 

da pessoa do ofendido, sendo que o transgressor podia ser morto, escravizado ou banido.293 

De acordo com Gomes Neto (2000), esse seria o chamado período da vingança privada 

quando a aplicação da pena, na verdade, implicava na prática de um ato instintivo, de 

defesa em forma de punição, e portanto, um castigo. Mas, “...a evolução natural tratou de 

amenizar a voracidade dominante, cuidou de criar a pena de Talião...e depois a 

composição”294, que também levava a absurdos nomináveis, tendo muito de iniqüidade.   

Cronologicamente, sucedeu-se o período da vingança divina e o sentido de 

vingança pelo mal praticado, ganhou conotação de divindade, ou seja, a punição era 

aplicada para diminuir a ira divina e regenerar ou purificar a alma do infrator, em prol da 

manutenção da paz na terra. Então, por exemplo, acreditava-se que cortando os dedos das 

mãos de um delinqüente e depois os dos pés em caso de reincidência, ele estaria tendo a 

chance de se purificar (Foucault, 1999b; Gomes Neto, 2000).  

                                                 
293 O indivíduo tinha sua casa destruída; era forçado a servidão; sofria interdição civil; proscrição. As 
mulheres, no entanto, não eram banidas (Gomes Neto, 2000). 
294 Se um homem matasse o filho de outro, seu filho também seria morto da mesma forma. “Os crimes mais 
horrendos poderiam ser representados pecuniariamente, desde que o infrator indenizasse a vítima pelo mal 
causado.” (Gomes Neto, 2000, p. 24).  Isto pode ser considerado um avanço, pois evitava atrocidades. A 
partir daí, a pena foi individualizada, recaindo somente na pessoa do infrator. 

 A 
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Magdabosco (2000) e Gomes Neto (2000) resgatam que, a privação de liberdade 

foi desconhecida na antigüidade, pois, encarcerar delinqüentes não tinha o caráter de 

pena295, mas de preservação dos réus, até seu julgamento ou execução. Aplicava-se a pena 

de morte296, as penas corporais que não levavam à morte297 e as infamantes eram: a 

censura; a retratação; a proibição de armas; ser banhado em piche e rolado em pena, ser 

vaiado, entre outras situações que ocasionavam vexames. Até então, os castigos eram 

decididos e aplicados por um indivíduo, em particular, ou por um grupo. E, durante vários 

séculos nas civilizações mais antigas, a prisão298 prestava-se a lugar de custódia ou tortura. 

Isso, justificou a Casa de Correção de Gand, na Bélgica, em 1775 e a construção do 

Hospício de San Michel, por ordem do Papa Clemente IX, em Roma, entre 1703 e 1704, 

onde inicialmente, meninos incorrigíveis eram encarcerados (Gomes Neto, 2000). Segundo 

Pimentel (1989), estes estabelecimentos são considerados precursores das modernas 

penitenciárias.  

Foi no período da vingança pública, terceiro momento da história das penas, que o 

Estado, então mais forte, tomou para si a responsabilidade pelo direito de punir, 

regulamentando a forma de castigo através do ente soberano e aplicado de acordo com seus 

interesses. No entanto, tendo o Direito, base religiosa e moral vingativa, humanitariamente, 

quase nenhuma mudança ocorreu, pois, conservaram-se a pena de Talião, a composição e a 

própria vindita299, caracterizadas por punições cruéis, desproporcionais e atrozes como 

antes (Gomes Neto, 2000).  

                                                 
295 Não se tem certeza da origem da palavra, porém, entre outras explicações, alguns estudiosos afirmam que 
ela viria do latim poena significando castigo, expiação, suplício, ou ainda do latim punere (por) e pondus 
(peso), no sentido de contrabalançar, pesar, em face do equilíbrio dos pratos que deve ter a balança da 
Justiça. Para outros, pena origina-se das palavras gregas: ponos, poiné, de penormai significando trabalho, 
fadiga, sofrimento e eus, de expiar, fazer o bem, corrigir, ou no sânscrito pynia , coma idéia de pureza, 
virtude. Há ainda autores, que afirmam que a palavra pena deriva de ultio empregada na Lei das XII Tábuas 
para representar castigo como retribuição pelo mal praticado a quem desrespeitar o mando da norma  (Lyra 
apud Gomes Neto, 2000). 
296 Por afogamento, decapitação, estripação, esquartejamento, entre outras.  
297 Ter os cabelos cortados; sofrer flagelação; ter o couro cabeludo arrancado; ter os pés cortados; um olho 
arrancado; ter as bochechas atravessadas por um ferro em brasa, entre outros castigos corporais.  
298 Neste caso, tem sentido de lugar, local onde o sujeito fica retido, preso. Portanto, o lugar ou 
estabelecimento em que “...alguém fica segregado é conhecido atualmente por cárcere, cadeia, presídio, 
penitenciária... Antigamente, outros nomes também eram empregados como: enchova, aljube, masmorra, 
calabouço, ergástulo, etc.”. Mas, a palavra também significa (do latim, prensione), o ato de prender, de deter, 
de capturar o indivíduo (Gomes Neto, 2000, p. 43). 
299 Punição legal (Ferreira, 2000). 
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Nesse trecho da história, os acusados eram mantidos em lugares diversos, à espera 

da celebração do julgamento, posto não existir ainda, uma arquitetura penitenciária. Assim, 

utilizavam-se calabouços, aposentos de castelos em ruínas ou insalubres, torres, conventos 

abandonados, palácios e outras edificações imundas, insalubres, inóspitas, e geradoras da 

chamada febre das prisões. Os presos nelas eram jogados e relegados ao abandono, 

acabando muitos por morrerem esquecidos de todos (Magdabosco, 2000; Gomes Neto, 

2000).  

Por não ser a prisão em geral, um instrumento de pena, haviam muitas 

segregações arbitrárias sem nenhuma culpa formada, mas freqüentemente, devido a 

animosidades, antipatias políticas, autocratismo e prepotência da nobreza. Assim sendo, o 

poder dos reis era absoluto (Fragoso apud Pimentel, 1989).  

Magdabosco (2000) afirma que depois na Idade Média, as penas ou sanções eram 

decididas pelos governantes, que as impunham conforme o status social a que pertencia o 

réu. Na verdade, espetáculos horripilantes e de dor eram promovidos em praças públicas, 

ganhando o favoritismo das multidões. Execuções capitais caracterizavam um novo tipo de 

mecanismo punitivo onde era comum, por exemplo, o condenado ser arrastado, seu ventre 

aberto, as vísceras arrancadas e lançadas ao fogo (Foucault, 1999b). 

Fazendo referência às barbáries praticadas nessa mesma época, Gomes Neto 

(2000, p. 16) cita que dentre as várias formas de execução da pena capital, a mais grave e 

cruel consistia na  

“...morte -suplício, que era a arte de reter a vida no sofrimento, 
subdividindo-se em ‘infinitas’ mortes, e obtendo, antes de cessar a 
existência, the most exquisite agonies. Uma vez que o suplício repousa 
na arte quantitativa do sofrimento, o tipo de ferimento físico, qualidade, 
intensidade e o tempo dos sofrimentos variam de acordo com a 
gravidade do crime praticado pelo condenado.” (Gomes Neto, 2000, p. 
16) .  

 
Assim, não bastava apenas infligir a dor, mas humilhar o(a) condenado(a), às 

vezes, como mero divertimento ao público que aplaudia e em algumas ocasiões, 

participava, açoitando ou escarnecendo o(a) miserável em expiação. A pessoa supliciada 

após ter andado muito tempo exposta a humilhações e sendo lembrada a todo instante do 

horror de seu crime, era oferecida aos insultos e aos ataques dos especuladores, pois o 

povo costumava reivindicar seu direito de constatar o suplício (Pimentel, 1986; Foucault, 

1999b).  
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Magdabosco (2000), comenta que durante os séculos XVI e XVII, quando a 

Europa foi abatida por grande onda de pobreza, aumentaram a delinqüência e 

criminalidade, porém, a pena de morte deixou de ser uma solução adequada.  

Então, esta autora cita que na metade do século XVI,  

“...iniciou-se um movimento de grande transcendência no 
desenvolvimento das penas privativas de liberdade, na criação e 
construção de prisões organizadas para a correção dos apenados. A 
suposta finalidade das instituições consistia na reforma dos delinqüentes 
por meio do trabalho e da disciplina.” (Magdabosco, 2000, p. 3).  

 
Assim, objetivava-se prevenir e desestimular outros a vadiagem e a ociosidade.  

Ao referir-se a origem da pena de prisão, Pimentel (1989) comente que ela está 

embrionariamente radicada nos primeiros tempos da Idade Média, formulada como 

punição imposta aos monges ou clérigos faltosos, que viviam em comunidade nos 

mosteiros, fazendo com que se recolhessem às celas para se dedicarem, em silêncio, à 

meditação e ao arrependimento de falta cometida, buscando o perdão e a reconciliação com 

Deus. 

Muito provavelmente, a mesma idéia norteou a construção das primeiras prisões 

destinadas ao recolhimento de criminosos no século XVI. Mas, antes da construção de 

casas de correção propriamente ditas, nos fins do século XVII já haviam vinte e seis casas 

de trabalho, tendo surgido as primeiras na Inglaterra, Worcester em 1697, e em Lublin, no 

ano de 1707. Nestes locais que assinalam na história o marco inicial da prisão como 

instrumento de pena, os prisioneiros viviam divididos em classes, desde os explicitamente, 

condenados ao confinamento solitário até os  que já eram velhos infratores.  

Porém, a mais antiga arquitetura carcerária data de 1596, conhecida como modelo 

de Amsterdã Rasphuis, inicialmente, destinada a homens mendigos e jovens malfeitores 

que cumpriam penas leves e longas, com trabalho obrigatório, sob vigilância contínua, 

exortações e leituras espirituais.300 Já, nos anos de 1597 e 1600, foram edificadas também 

em Amsterdã as Spinhis, prisões destinadas a mulheres, com uma seção especial para 

meninas adolescentes (Pimentel, 1989; Foucault, 1999b; Magdabosco, 2000; Gomes Neto, 

2000).  

                                                 
300 Historicamente, liga teoria a uma transformação pedagógica e espiritual dos indivíduos por um exercício 
contínuo e as técnicas penitenciárias imaginadas no fim do século XVII, dando assim, direcionamento às 
atuais instituições prisionais (Magdabosco, 2000). 
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Mas, em função da rígida disciplina, da grande impossibilidade de fuga e 

reabilitação do ofensor, muitos juristas renomados mencionam em seus estudos, como   

modernos estabelecimentos prisionais, aqueles construídos nos EUA, como a Walnut 

Street Jail, em 1829, na Filadélfia; a Auburn, em 1817, de Nova York e o Sistema da 

Pensilvânia.  

Neste, o criminoso é isolado durante todo o período do confinamento, embora os 

demais também sejam adeptos a doutrina do isolamento301, a substituição dos maus hábitos 

como a preguiça e o crime, subordinando o preso ao silêncio e a penitência para que se 

encontre apto ao retorno junto à sociedade, curado dos vícios e pronto a tornar-se 

responsável pelos seus atos, respeitando a ordem e a autoridade (Magdabosco, 2000).  

 A autora também faz menção à Alcatraz, prisão localizada na Bahia de São 

Francisco, nos EUA, a qual foi construída com uma forte estrutura antifugas, rodeada de 

correntes marítimas frias e que tinha um sistema policial, altamente, qualificado. Em 1850 

foi utilizada por prisioneiros militares, mas oficialmente, tornou-se prisão militar em 1907 

e, em 1933, foi considerada prisão federal, sendo fechada trinta anos depois. 

 Blasco (1991) em sua abordagem sobre a privatização de prisões em todo o mundo, 

resgata que no século XVIII, em diversos países da Europa e América do Norte, entre eles 

o Reino Unido, a metade dos cárceres existentes estavam em mãos de membros da nobreza 

ou do clero que os arrendavam a guardiões que, por sua vez, obtinham abundantes 

benefícios econômicos mediante a extorsão ou exploração dos privados de liberdade.  

 Por sua vez, Lopes & Signorini (2000) resgatam que no século XIX, a situação 

penitenciária brasileira já era preocupante, e motivo de sucessivas denúncias pela imprensa 

e relatórios de comissões que visitavam estabelecimentos penais. Segundo as autoras, no 

Brasil, apenas no início do século XX, surgiram prisões modernas, adaptadas aos presos de 

acordo com suas condições como: sanidade mental; menoridade; processados; 

contraventores e mulheres, passando-se a levar em conta a idade e o sexo dos infratores.  

  

                                                 
301 “...depois da dureza dos trabalhos forçados declarou-se sem horror, como novo procedimento coativo a 
forçosa ociosidade. A tortura se refina e desaparece aos olhos do mundo, mas continua sendo uma sevícia 
insuportável, embora ninguém toque no apenado. O repouso e a ordem são os estados iniciais da desolação e 
da morte.” (Von Hentig apud Gomes Neto, 2000, p. 53). A principal crítica ao isolamento total foi a tortura 
refinada que esse significava. Seus efeitos foram desastrosos, mais dolorosos do que o castigo físico, como se 
pode observar até hoje em algumas prisões do mundo, onde é tido como eficaz instrumento de controle 
penitenciário. 



 
 

 

255 Revisão da Literatura

Ao tecer comentários sobre os três grandes sistemas penitenciários302, o 

Pensilvânico, o Panótico e o Auburniano, Gomes Neto (2000) destaca suas principais 

características e objetivos, o que nos permite avaliar melhor os flagelos físicos, psíquicos e 

morais sofridos pelos prisioneiros.  

O sistema Pensilvânico,303 pretendia atenuar a dureza da legislação penal inglesa, 

mantendo a pena de morte apenas aos homicídios dolosos304 (após 1794) e substituindo as 

penas corporais e mutilantes pela privação de liberdade e trabalhos forçados. Inicialmente, 

este sistema de reclusão na cela, era em isolamento constante, sem trabalho ou visitas, 

como estímulo ao arrependimento pela leitura da Bíblia.  

Aos poucos, houve algumas modificações, como: a imposição de isolamento total 

somente, aos criminosos considerados perigosos, sendo permitido aos demais, alojarem-se 

em celas comuns e trabalharem conjuntamente durante o dia, mantendo-se a rigorosa lei do 

silêncio (Pimentel, 1989). O autor resgata que, embora tenha esse sistema se propagado 

para outras prisões inglesas, mesmo oferecendo algumas vantagens práticas, foi criticado e 

até combatido por ser muito severo e impedir a readaptação social do condenado.  

 Quanto ao sistema panótico, foi criado por um inglês e se caracterizava por  

construção circular, com celas individuais voltadas para o centro comum, onde se 

localizavam a sala da direção e a torre de vigilância para que o interior de todas as celas 

gradeadas fosse visualizado. A primeira construção deste tipo, foi edificada em Richmond, 

em 1800 nos EUA. Em 1962, no Brasil, foram construídos dois de três pavilhões rotundos 

projetados na cidade de Salvador.  

Já, o sistema Auburniano,305 propôs superar as limitações e os defeitos do regime 

celular. Conforme cita Gomes Neto (2000), os prisioneiros de Auburn, foram divididos em 

três categorias: 

                                                 
302 “...representam corpos de doutrinas que se realizam através de formas políticas e sociais constitutivas das 
prisões.” (Pimentel, 1989, p. 265). 
303 Segundo Pimentel (1989), este sistema  iniciou-se em 1790, na Walnut Street Jail , uma velha prisão onde 
se aglomeravam criminosos, mas Gomes Neto (2000) cita que este sistema, também conhecido como celular 
pensilvânico ou da Filadélfia, surgiu posteriormente, em 1829 com a conclusão da penitenciária Oriental 
Eastern Penitenciary, na qual era aplicado rigoroso isolamento. 
304 Crime com intenção. 
305 Originou-se no Estado de Nova York, com a construção de uma penitenciária na cidade de Auburn e que 
começou a funcionar com uma ala de 80 celas, a partir de 1818 (Pimentel, 1989). 
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“1º) A primeira era composta pelos velhos e persistentes delinqüentes, os 
quais se destinou um isolamento contínuo; 2º) Na segunda situavam-se 
os menos incorrigíveis, com permissão para trabalhar, sendo somente 
destinados às celas de isolamento três dias na semana; 3º) A terceira 
categoria era integrada pelos que davam maiores esperanças de serem 
corrigidos. A estes, somente era imposto o isolamento noturno, 
permitindo-lhes trabalhar juntos durante o dia, ou sendo destinados às 
celas individuais um dia na semana.” (Gomes Neto, 2000, p. 62). 

  
As celas eram pequenas e escuras, não havendo possibilidade de nelas trabalhar. 

Porém, ocorreram mudanças graduais e a partir de 1829, passou-se a permitir o 

trabalho a todos os reclusos, sob absoluto silêncio 306 e confinamento solitário noturno, com 

a intenção de evitar a corrupção moral de costumes, elementos fundamentais 

característicos desse sistema, cujas regras de disciplina eram militares.  

Os detentos podiam apenas falar com os guardas, com licença prévia e em voz 

baixa. Neste silêncio absoluto Foucault vê uma clara influência do modelo monástico, além 

da disciplina obreira. Esse silêncio ininterrupto, mais que propiciar a meditação e a 

correção, é um instrumento essencial de poder, permitindo que uns poucos controlem uma 

multidão (Foucault apud Gomes Neto, 2000).  

Pretendeu-se deste modo, que o trabalho fosse considerado um agente de 

transformação e reforma aos prisioneiros, mas, 

“Falha marcante desse sistema, hoje condenada por todos os 
especialistas, foi à proibição de visitas, mesmo dos familiares, com a 
abolição do lazer e dos exercícios físicos, bem como a notória 
indiferença quanto à instrução e aprendizado a serem ministrados aos 
reclusos.” (Pimentel, 1989, p. 267).   
 

Magdabosco (2000) resgata ter sido apenas no século XVIII, que as raízes do 

Direito Penitenciário começaram a se formar, sendo que até então, o condenado era objeto 

da Execução Penal, sem que existisse o reconhecimento dos direitos da pessoa humana 

criminosa.307  

Então, Gomes Neto (2000) comenta o início desta nova fase, reportando-se ao  

período humanitário, e aponta tal qual Michel Foucault, a relevância dos estudos de 

Beccaria e Howard, juristas que deram causa a uma grande evolução da doutrina de 

Execução Penal, através de tratados e artigos publicados em revistas especializadas.  

                                                 
306 Pimentel (1989) explica que desta regra, originou-se o costume dos presos de se comunicarem com sinais 
feitos com as mãos, formando uma espécie de alfabeto peculiar, prática que até hoje se observa nas prisões de 
segurança máxima, onde a disciplina é mais rígida.  
307 “Esses direitos se baseiam na exigência Ética de se respeitar a dignidade do homem como pessoa moral.” 
(Magdabosco, 2000, p. 4). 
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Foi na Itália, em 1764, que Beccaria publicou sua obra Dos delitos e da penas, 

causando na Europa, o mesmo impacto que a publicação de Howard, provocaria na 

Inglaterra. Conseqüentemente, uma nova filosofia penal decorreu destas publicações, capaz 

de influenciar toda uma revolução no tratamento penal, auxiliado por outra obra, o livro 

intitulado Teoria das penas e das recompensas, de Bertham, publicado em 1818 (Pimentel, 

1989).  

Então, inevitavelmente, com o passar dos séculos, a própria evolução sócio-cultural 

e científica se encarregou de exigir as alterações para encontrarmos penas inspiradas em 

sentido (Gomes Neto, 2000).  

Esta evolução é corroborada por Pimentel (1986, 1989) ao citar:  

“Buscou-se uma correlação entre a causa do crime e a natureza da 
punição, devendo esta se dirigir contra os mecanismos e a força causal 
do delito, como castigo das paixões más em suas raízes, ao mesmo tempo 
em que, pelo exemplo, se desestimularia a idéia de novos crimes.” 
(Pimentel, 1986, p. 275).  

 
No século XX, após a II Guerra Mundial, surgem em vários países do mundo, 

estados-membros da ONU, a LEP. No Brasil, com o advento do primeiro CPB, houve a 

individualização das penas, sendo abolida a pena de morte, mas, somente a partir do 

segundo CPB, em 1890, é que surgiu o regime penitenciário308 de caráter correcional, com 

fins de ressocializar e reeducar o detento (Magdabosco, 2000; Gomes Neto, 2000).  

Após, durante o chamado período científico, a pena deixou de ser simples proteção 

jurídica, encontrando sua medida na qualidade do delito e variando de acordo com a 

intensidade deste. Passando assim a ser o delito considerado como um fato individual e 

social, representando um sintoma patológico de seu autor. Isso fez com que a pena 

passasse a ser interpretada como um remédio e não mais como um castigo, devendo ser 

aplicada conforme a periculosidade do delinqüente.309 Então, nascem a antropologia 

criminal, a criminologia e a sociologia criminal, a política criminal e a ciência 

penitenciária, sendo discutidas em todos os cantos do mundo, a individua lidade do homem 

criminoso, sua periculosidade e a individualização da pena (Gomes Neto, 2000). 

                                                 
308 “...conjunto de preceitos e princípios instituídos para que se regule o cumprimento da pena de privação de 
liberdade, visando, especialmente, à reforma  ou emenda moral do delinqüente. O regime penitenciário pois, 
não somente preconiza a imposição da pena de modo mais humano, como a reintegração do delinqüente 
como membro útil à sociedade, de que se afastou.” (Silva, 1997, p. 690). 
309 Período que se inicia com Cesare Lombroso e prossegue com os demais representantes da Escola Positiva 
a serem: Ferri, Garófalo, Florian e Grispigni (Gomes Neto, 2000).  
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Por fim, de acordo com a evolução das penas, na classificação apresentada pelo 

autor, o denominado período atual – nova defesa social, teve início em 1945, na Itália, 

cidade de Gênova, favorecendo e muito, os estudos científicos relativos aos diversos tipos 

de delinqüentes, suas causas e individualização de sua responsabilidade penal.  

No desenrolar dos acontecimentos, foram criadas Sociedades, Programas, 

realizados Congressos e outros eventos que resultaram no Movimento de Defesa Social, o 

qual, entre outros aspectos importantes, apresenta uma posição reformista quanto a 

atividade punitiva do Estado, que há de ser exercida de modo não dogmático, mas, dentro 

de uma visão abrangente dos acontecimentos humanos. Seus defensores não concordam 

com a medida radical de extinção do Direito Penal ou do Sistema Penitenciário, mas, 

buscam que isso ocorra gradativamente, a partir de uma transformação do sentido de 

punição do delinqüente, ressocializando-o também de modo a proteger não só os direitos 

humanos, a dignidade do homem em si, mas a sociedade como um todo (Marques, 1991; 

Lins e Silva apud Gomes Neto, 2000).  

Goffman (1987), analisa a tendência de fechamento de todas as instituições e 

verifica que nas sociedades ocidentais, algumas são mais fechadas em relação a outras, 

porém, todas absorvem parte do tempo e do interesse de seus membros, proporcionando-

lhes de certa forma, um mundo particular. Esse fechamento, simboliza-se pela barreira às 

relações sociais com o mundo externo e por proibir a saída através de portas fechadas, 

paredes altas, arame farpado, fossos, água, florestas ou pântanos. Tratam-se de 

estabelecimentos, denominados pelo autor de instituições totais e ao classifica- las em 

agrupamentos, dentre eles,  enquadrando-se as Cadeias, Penitenciárias, campos de guerra e 

campos de concentração, organizados para proteger a comunidade contra perigos 

intencionais, onde o bem-estar das pessoas isoladas, não constitui o problema imediato. 

Então, num grau máximo de restrições, tais instituições são descritas como locais de 

residência e trabalho onde um determinado número de pessoas em situação semelhante, é 

separado temporariamente da sociedade mais ampla, levando uma vida fechada e 

formalmente administrada. 

Bitencourt (1991) e Rudnicki (1999), lembram que nestes estabelecimentos, as 

atividades ocorrem na companhia de outras pessoas, todas tratadas da mesma forma e 

obrigadas a fazer as mesmas coisas em conjunto. Tais atividades diárias, são rigorosamente 

estabelecidas em horários e toda sua seqüência é imposta por hierarquia superior a partir de 

um sistema de regras formais explícitas e um grupo de funcionários, visando atender aos 
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objetivos oficiais da instituição, dentre eles, evitar fugas e diminuir riscos que possam 

eventualmente perturbar a sua ordem.  

Portanto, a prisão invade toda a intimidade da pessoa reclusa, a qual, nunca se 

encontra sozinha310, o que lhe pode ser tão angustiante quanto o isolamento.   

 Trata-se portanto, de uma vida regrada, comandada por regulamentos rígidos, 

controlada por uma classe dirigente, a qual, de acordo com Goffman (1987), objetiva a 

modificação do eu, ocorrida desde a chegada da pessoa que tem uma concepção de si 

mesma e favorecida por algumas disposições sociais estáveis no seu mundo doméstico até 

a sua liberdade futura. O indivíduo ao entrar, “...é imediatamente despido do apoio dado 

por tais disposições...começa uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e 

profanações do "eu".”.  

Estas situações fazem com que a pessoa delituosa se afaste de problemas, 

evitando incidentes motivados muitas vezes por atritos internos, a medida que se sente 

obrigada a relevar sua autonomia de vontade quando recebe instruções formais e informais, 

tendendo a comportar-se então, de modo a prevenir sofrimentos físicos e psicológicos.  

Esta desprogramação do indivíduo, às vezes, é tão violenta que muitos ao 

alcançarem o direito à liberdade, sentem-se ansiosos, angustiados e tomados pelo medo de 

não se interagirem novamente com a vida em sociedade, uma vez, completamente 

adaptados às regras da prisão, onde permaneceram anos consecutivos (Bitencourt, 1991). 

Segundo o autor, não se pode ignorar a dificuldade de fazer sociais aos que, de forma 

simplista, chamamos de anti-sociais, se os dissocia da comunidade livre e ao mesmo tempo 

se os associa a outros anti-sociais num contexto institucionalizante. 

Assim, o autor chama a atenção para uma maior dificuldade de readaptação do(a) 

preso(a) no meio social, comprovadamente, nos casos daqueles que cumprem sentenças 

longas em regime fechado de prisão, devendo-se considerar a velocidade com que se 

operam  mudanças na sociedade moderna (Bitencourt, 1991; Sá, 1998). 

Por isso, diz-se que a pena-prisão tem basicamente quatro objetivos: reformar, 

retribuir, incapacitar e deter. No entanto, todos são conflitantes entre si e, dentre eles, o 

único que a prisão consegue realizar, é o de retribuir, ou seja, meramente punir, destruindo 

valores pessoais importantes à ressocialização do egresso no seio da sociedade A expressão 

incapacitar utilizada pela autora, refere-se a impedir os que estão na prisão, pelo menos 

temporariamente, de cometerem novos crimes na sociedade (Lemgruber, 1983).  

                                                 
310 “Esse desrespeito à intimidade da pessoa verifica-se até mesmo nos locais reservados às satisfações 
fisiológicas, como dormitórios coletivos e latrinas abertas.” (Bitencourt, 1991, p. 251). 
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Foucault (1999c), sobre esse mesmo enfoque, refere-se a ação transformadora de 

indivíduos, fundamentando-se no fato de que as prisões reproduzem mecanismos 

encontrados no corpo social, uma vez que encarceram, retreinam e pretenciam tornar 

dóceis seus internos. O autor então reafirma que, esse processo pode ser identificado na 

própria estrutura institucional, onde se aglomeram grande número de indivíduos sob o 

controle de uma pequena equipe de supervisores e onde muitas vezes, a possibilidade de 

enviar ou receber uma simples carta do mundo externo, só é possível sob o crivo desta 

supervisão. O autor também fala em desprogramação do indivíduo, através de um processo 

desumano, que começa com sua recepção, por meios de rituais conhecidos como boas 

vindas, onde a equipe de supervisão, internados ou ambos, conscientizam-no da sua 

situação inferior no grupo.  

 Deste modo, é comum que as pessoas ao serem admitidas em prisões, a maioria, 

pobre e sem instrução, após terem passado pelo seletivo processo de recrutamento do 

sistema penal, sejam despidas de sua aparência usual, identificadas com um número e 

fotografadas, tenham registradas suas impressões digitais e recebam roupas da instituição, 

as quais deverão passar a usar (Presídio..., 2000c; Brasil, 2001a). 

Goffman (1987) fala em desfiguração pessoal, quando o indivíduo é levado a 

despir-se da sua aparência usual, dos equipamentos e serviços com os quais se mantém, 

acarretando perdas do conjunto de sua identidade.311  

Portanto, o(a) prisioneiro(a) torna-se uma pessoa passiva, dependente da 

instituição nas mínimas coisas geridas por regras que devem ser cumpridas à risca. Ao 

nível físico, este processo de desfiguração pessoal, pode ocorrer através de mutilações 

diretas e permanentes, com marcas ou perdas de membros, embora não seja comum a todas 

as instituições totais, como o é de fato, em relação a perda do sentido de segurança pessoal, 

geradora de angústias possíveis de levar a pessoa ao suicídio (Bitencourt, 1991). 

 Daí, seu ingresso no processo de despersonalização, posto que o indivíduo passa a 

ser uma engrenagem no sistema da instituição, devendo obedecer todas as regras e caso 

não o faça, será reeducado pelos próprios companheiros ou pela equipe de superiores, 

                                                 
311 Em muitas prisões, especialmente em penitenciárias de segurança máxima, os(as) internos(as) ao 
ingressarem, são despidos e deles(as) retirados todos os documentos e pertences pessoais, inclusive as 
roupas, para passarem a usar somente uniformes fornecidos pelo Estado e que os(as) identificam e os(as) 
igualam como prisioneiros(as). Enquanto permanecerem na instituição prisional, ficam proibidos(a) de 
usarem outras roupas e sapatos. Em alguns casos, há instituições penais que registram números, códigos ou 
sinais na pele do(a) interno(a) de modo não removível, para identifica-los(as) como prisioneiros(as), mesmo 
após sua liberdade. Gomes Neto (2000, p. 33) resgata que, “...na Alemanha, os nazistas até o final da 
Segunda Guerra Mundial, em 1945, durante a perseguição aos judeus, marcavam-lhes a pele com ferro em 
brasa ou com um distintivo.”.  
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conhecidos nas Cadeias como agentes carcerários ou supervisores. Sendo assim, o 

indivíduo percebe claramente, que se encontra num ambiente onde não pode garantir sua 

própria integridade física, mas, caso siga o sistema, conseguirá evitar muitos problemas.  

 Em relação a deterioração do cárcere resultante da influência corruptora da 

subcultura criminal no Brasil, desde 1975, consta nos relatórios da Comissão Parlamentar 

de Inquérito instituída pela Câmara dos Deputados, para levantamento da situação 

penitenciária nacional.  

 Magdabosco (2000) resgata parte do conteúdo deste documento, no qual são 

mencionados: a ociosidade, a alienação mental, a perda paulatina da aptidão dos(as) 

internos(as) para o trabalho e o comprometimento da saúde, como conseqüências de um 

confinamento em geral promíscuo, definido pela Human Rights Watch (HRW)312 como 

sementeiras de reincidência e criminalidade (Mariner & Cavallaro, 1998; Sá, 1998).  

 Por sua vez, Sá (1998) classifica os problemas carcerários contemporâneos em dois 

grandes grupos, a serem:  

“O primeiro grupo são os problemas decorrentes da má gestão da coisa 
pública, falta de interesse político, inabilidade administrativa e técnica. 
O segundo grupo são os problemas inerentes à própria natureza da pena 
privativa de liberdade, sobretudo quando cumprida em regime fechado, e 
os inerentes à própria natureza do cárcere.” (Sá, 1998, p. 118).  
 

 O processo de degradação pessoal de indivíduos infratores vivendo em regime 

fechado de prisão, mais recentemente, foi descrito em pormenores no relatório redigido por 

de Mariner & Cavallaro (1998) durante visitações da Comissão de Direitos Humanos da 

HRW, realizadas em inúmeras instituições penais brasileiras, inclusive Cadeias Públicas e 

DPs, contando com depoimentos de presos(as), autoridades governamentais e 

representantes de ONGs envolvidas com a questão da problemática carcerária no Brasil.  

 Quanto ao perfil dos(as) infratores(as) no Brasil, de modo geral, e de acordo com 

diversos autores, a maioria é jovem, entre 18 e 25 anos de idade; solteira; encontrava-se 

desempregada quando foi detida, ocupava-se de atividades informais ou do tráfico de 

drogas; tem ao menos, um filho; é proveniente de segmentos populacionais desfavorecidos; 

precarizados e expostos a riscos múltiplos; com baixa escolaridade; é pouco ou mal 

assistida, geralmente, sem cobertura social ou acesso a programas de ações básicas de 

saúde, mesmo antes do confinamento prisional, e ao contrário do que prega o censo 
                                                 
312 Neste estudo, utilizamos como importante referencial teórico um relatório redigido por membros desta 
ONG, o qual foi realizado a partir de pesquisa conduzida por seus autores no período de setembro de 1997 a 
março de 1998, incluindo visitas a quarenta estabelecimentos penitenciários brasileiros nos Estados do 
Amazonas, Ceará, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rio Grande do ul, São Paulo  e Brasília, 
além de consultas a uma vasta gama de materiais suplementares. 



 
 

 

262Revisão da Literatura

comum, não é negra (Giordani & Bueno, 1998, 1999, 2000, 2001a, 2002; Brasil, 2001a; 

Barbosa, 2001; Guirao Jr., 2001). 

 Por conhecer bem a realidade prisional brasileira vigente, Rolim (2000) menciona 

que, o que distingue as pessoas encarceradas não é, comumente, mais ou menos do que 

aquilo que nos faz diferentes.  

 Neste sentido, o autor refere-se as prisões brasileiras como produtoras de uma 

identidade criminosa, atuando assim, como um importante fator criminógeno 313 por 

organizarem de tal forma as privações e distribuírem com tanta radicalidade o mal, que  

diante de tamanha desumanidade, o ser humano é levado a se confrontar com sua própria 

condição humana.  

 Segundo o autor, a idéia de dignidade, por exemplo, haverá de perturbar o visitante 

que a possua. O que vemos no interior dos presídios, particularmente nas atuais condições 

de encarceramento, é uma afronta permanente a este e a muitos outros valores 

fundamentais para a condição humana. A sensação que temos, ao final dos nossos 

trabalhos, é a de que conhecemos um sistema absolutamente fora da lei.  

 Embora estas mazelas não sejam privilégios apenas de países do terceiro mundo 

como o Brasil, mas também de países considerados desenvolvidos, segundo Bitencourt 

(1991), o caráter criminógeno mencionado por Rolim, dá-se devido a fatores materiais, 

psicológicos e sociais, os quais serão comentados no decorrer deste capítulo.  

Somente em julho de 1984, foi instituída, no Brasil, a LEP314, elaborada por 

conceituados juristas brasileiros, objetivando conforme Abi-Ackel apud Gomes Neto 

(2000), voltar-se para a causa universal do aprimoramento da pessoa humana e do 

progresso espiritual da comunidade, visando minimizar os problemas carcerários, através 

da redução de sua população e reeducação do criminoso com tratamento adequado.  

                                                 
313 Embora a prisão não exe rça a mesma influência sobre cada pessoa reclusa. Os(as) delinqüentes ocasionais 
ou acidentais costumam resistir às influências da comunidade penitenciária, fato que justifica a manutenção e 
aplicação, em certos casos, de penas mais curtas. Cientificamente, ainda não se chegou a estabelecer com 
exatidão, o alcance da influência específica da prisão como fator criminógeno, ou seja, no desenvolvimento 
da aptidão nata para o crime (Bitencourt, 1991). 
314 Através da Lei n. 7.210/84, decretada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo então Presidente da 
República do Brasil, João Figueiredo. Obra extremamente moderna de legislação; reconhece um respeito 
saudável aos direitos dumanos de todos os presos e contém várias provisões ordenando tratamento 
individualizado, protegendo os direitos substantivos e processuais dos presos e garantindo assistência médica, 
jurídica, educacional, social, religiosa e material. Vista como um todo, o foco dessa lei não é a punição, mas 
a ressocialização das pessoas condenadas. Assegura a garantia constitucional de integridade física e moral do 
preso, incorporada por conta de toda a disciplina internacional dos Direitos Humanos Universais (Cintra Jr., 
1993;  Mariner & Cavallaro, 1998; Gomes Neto, 2000). 
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Apesar de, neste período, penitencialistas e penalistas terem defendido a construção 

de mais prisões para abrigar a massa carcerária que crescia vertiginosamente, o autor 

considera a LEP um dos maiores avanços em prol da ressocialização da pena. 

Cintra Jr. (1993) assim a resume: 

“...hoje, ao recluir-se, desfruta o sentenciado de uma posição jurídica a 
torná-lo senhor de direitos e sujeito a deveres, uns e outros distintamente 
marcados em lei...sob tal situação, além de conservar os direitos comuns 
a todos os cidadãos, a não ser os direitos que, nos estritos limites das 
necessidades da execução, são-lhe tolhidos ou embargados, o 
sentenciado adquire novos direitos, particulares e indissociados da 
condição de encarceramento que se encerra...” (Alvim apud Cintra Jr., 
1993, p. 110). 

 
Até então, vigorava no Brasil, o regime penal-processual-penitenciário amoldado 

ao pensamento e à experiência da Europa do final do século XIX e começo do século 

XX.315 Conforme o entendimento de Gomes Neto (2000), embora a LEP brasileira tenha 

sido inspirada nas modernas e importantes contribuições científicas e doutrinárias 

internacionais, em relação ao seu sistema e conteúdo, existindo preocupação em não 

distanciá- lo da realidade nacional, isso, na prática não ocorreu, devido sua visão dogmática 

inegavelmente, voltada ao futuro.316 

Embora constitucionalmente, pessoas detidas em prisões tenham direito à 

integridade física e moral, isso não ocorre em uma cela onde o indivíduo dorme de pé por 

falta de espaço, passando uma série de privações.317  

Para se ter uma idéia do inchaço, apenas das Delegacias e DPs do Brasil, suas 

dependências com capacidade para alojar 17.500 presos, até fevereiro de 2001, abrigam 

52.046 entre homens e mulheres infratores, havendo ao todo, 63.499 pessoas distribuídas 

por carceragens, fora do sistema penal (SIPEN apud Brasil,2001a).  

Por outro lado, esta situação também é ruim para a sociedade, posto que, as 

precárias condições de vida que a pessoa infratora passa, favorecem o embrutecimento 

dentro e fora dos muros das prisões. Prova disso, tem sido as freqüentes manifestações de 

violência entre presos que cometem homicídios nas prisões e costumam passar impunes.  

                                                 
315 O CPB de 1891 até 1984, passou por sensíveis alterações e inúmeras tentativas de soluções foram 
propostas, mas, não de forma unificadora, posto que cada estado tinha uma legislação própria que 
regulamentava o sistema  de cumprimento de pena (Gomes Neto, 2000).  
316 Por isso, considerada avançada, humana, seguindo rigorosamente as linhas traçadas pela ONU.  
317 Segundo rege a LEP, a cela deverá ter no mínimo dois metros por três. No entanto, “...ninguém no mundo 
livre, nem mesmo os favelados, desenvolve sua vida em limite espacial tão reduzido.”, o que dirá, em 
espaços menores ainda. Limites espaciais geralmente minúsculos, representam portanto, uma forte limitação 
ao desenvolvimento da pessoa presa (Bitencourt, 1991, p. 251).  
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Essas péssimas condições de encarceramento do(a) preso(a), praticamente, na 

maioria das prisões brasileiras, indicam o não cumprimento da CFB, em seu artigo 5º, 

inciso XLVIII que prevê que a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de 

acordo com a natureza do delito, com a idade e com o sexo do apenado (Fragoso apud 

Pimentel, 1991; Cintra Jr., 1993; Cerca..., 2001).  

Enquanto base do Direito Penitenciário, a LEP tem seus artigos 82 a 86 

comentados por Magdabosco (2000), os quais versam sobre as disposições ge rais dos 

estabelecimentos penais brasileiros. Especificamente, o artigo 82318 classifica-os segundo 

as diferentes fases do regime progressivo de cada detento(a), como locais destinados à 

execução da pena privada de liberdade; à execução da medida de segurança319; à 

custódia 320 do preso provisório321 e aos cuidados do egresso.  

Em concordância com a autora, Mariner & Cavallaro (1998), citam que a LEP 

estabelece  

“...que várias categorias de estabelecimentos sejam identificáveis por 
características específicas e que sirvam a tipos específicos de presos. Na 
prática, no entanto, essas categorias são muito mais maleáveis e a troca 
de presos das várias classificações entre os diversos estabelecimentos, 
muito maiores do que a lei sugere.” (Mariner & Cavallaro, 1998, p. 14).  
 

Assim, em seu artigo 87, a Penitenciária destina-se ao condenado à pena de 

reclusão322, em regime fechado, onde o mesmo deverá ser alojado em cela individual. 323  

É definida também, como estabelecimento de segurança máxima especial, e o 

predomínio da idéia de prevenção contra fuga, faz com que os edifícios sejam de forte e 

sólida construção, rodeados de muros altos, “intransponíveis” e dotados de torres com 

guardas fortemente armados e refletores que dificultam fugas noturnas. Apenas as 

                                                 
318 No § 1º consta que: “A mulher será recolhida a estabelecimento próprio e adequado à sua condição 
pessoal” (Gomes Neto, 2000, p. 166).  
319 “...o remédio legal aplicado para pôr a sociedade ao abrigo de um perigo imediato que a ameaça. É, assim, 
medida de defesa social emanada de autoridade judiciária, para completar ou suprir a pena, sendo imposta 
por vezes, sem o caráter de correção  que é inerente à pena.” Não é aplicada somente a pessoas, mas à coisas 
que se mostrem perigosas à sociedade, sendo determinada em face da periculosidade que possa trazer; pela 
ameaça de perigo que se mostre iminente ou imediata. Podem ser detentivas ou não detentivas, recolhendo a 
pessoa a estabelecimentos, onde ficará internada ou sob vigilância, ou lhe imponham restrições à prática de 
determinados atos (Silva, 1997, p. 526).  
320 “Lugar onde se guarda alguma coisa com segurança; lugar onde se conserva alguém detido; detenção; 
guarda, segurança; proteção...” (Ferreira, 2000).  
321 Aquele que está aguardando o trânsito em julgado de um sentença penal condenatória.  
322 “Do latim reclusio, de recludere, na significação jurídica de meter em, fechar, é empregado na 
terminologia penal para indicar a prisão, com isolamento  (regime fechado)... exprime o encarceramento, o 
fechamento ou o encerramento em cárcere.”. Distingue-se de detenção. “A pena de reclusão deverá ser 
cumprida em regime fechado (estabelecimento de segurança máxima ou média), semi-aberto (colônia 
agrícola ou industrial) ou aberto (casa de albergado)...” (Silva, 1997, p. 246 e 679). 
323 “A cela individual e a construção em horizontal da prisão, constituem as duas idéias essenciais do 
estabelecimento penal moderno.” (Magdabosco, 2000, p.  6). 
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Penitenciárias consideradas de segurança máxima e de segurança  média, tanto femininas 

quanto masculinas, podem ter alojamentos coletivos para indivíduos condenados  (Gomes 

Neto, 2000).   

De acordo com dados apresentados por Brasil (2001a), haviam em 2001, 315 

Penitenciárias no Brasil. Quanto a Penitenciária para o jovem adulto criminoso, destina-se 

a menores de 21 anos, de ambos os sexos, os quais poderão permanecer no estabelecimento 

para tratamento reeducativo e por problemas de personalidade, estando sujeitos aos 

regimes aberto e semi-aberto de prisão (Magdabosco, 2000).  

Embora o estabelecimento prisional denominado Presídio, não seja assim 

mencionado na LEP, segundo Gomes Neto (2000), esse consiste em estabelecimento 

penal324 de regime fechado e de segurança máxima destinado ao recolhimento de presos 

provisórios que estão aguardando julgamento, diferindo-se das Penitenciárias, uma vez que 

essas, abrigam presos(as) em regime semi-aberto ou fechado, porém, todos condenados.  

Há entretanto, autores que utilizam as expressões Penitenciária e Presído, sem 

considerarem quaisquer diferenças entre si. É o caso de Silva (1997) que ao definir regime 

fechado cita ser Aquele no qual o condenado deve cumprir a pena em Presídio325 de 

segurança  média ou máxima, conforme o grau de periculosidade.  

Magdabosco (2000) aponta também o artigo 89 da LEP, o qual dispõe sobre a 

Penitenciária de mulheres, que deverá ser construída em centro urbano, possuir seções 

especiais para a gestante, a parturiente e para a mãe com filho até a idade pré-escolar, 

devendo as presas provisórias, serem alojadas em estabelecimento separado das demais.   

Quanto a estabelecimento prisional tipificado como Cadeia Pública, este, 

encontra-se inserido no capítulo VII, artigo 102 da Lei, como devendo ser destinada à 

custódia de presos provisórios e cumprimento de penas curtas326, podendo ter salas para 

atendimentos especializados prestados por psiquiatra e psicólogo, além de salas para 

pessoal administrativo, advogados e autoridades.  

                                                 
324 Local utilizado “...pela justiça com a finalidade de alojar presos, quer provisórios, quer condenados, ou 
ainda, aqueles que estejam submetidos à medida de segurança.” (Gomes Neto, 2000, p. 44). 
325 “No sentido do Direito Penal, significa o estabelecimento ou o local militarmente guarnecido, que também 
serve para prisão de certos condenados, ou para que aí cumpram suas condenações.” (Silva, 1997, p.  636). 
326 Em 1996, segundo o censo penitenciário feito pelo Ministério da Justiça, 50.000 homens e mulheres 
estavam confinados irregularmente em celas de DPs e Cadeias Públicas, o que incluíam, pessoas que já 
deveriam ter sido libertadas, mas, continuavam presas em prisões brasileiras (Magdabosco, 2000). 
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Os chamados Cadeiões, apesar de não citados desse modo na LEP, são também, 

bastante comuns no Brasil e neles aglomeram-se em média 100 a 200 prisioneiros(as)327 

sem que disponham, no entanto, de infra-estruturas adequadas ao contingente humano que 

costumam abrigar (Mariner & Cavallaro, 1998; Magdabosco, 2000; Garbin, 2000a). 

Embora, estes dois tipos de estabelecimentos prisionais, destinem-se ao regime 

fechado de prisão, a Penitenciária e a Cadeia Pública diferem entre si não apenas nas 

características prediais e normas de construção. O artigo 88 da LEP, em seu parágrafo 

único328, refere-se aos requisitos básicos da unidade celular e apoiado por outro artigo, o 

104, são aplicáveis a ambos os locais, independente do sexo biológico ou idade dos 

indivíduos neles recolhidos.  

Quanto aos demais tipos de instituições penais, Magdabosco (2000) e Gomes 

Neto (2000) pautando-se nos dispositivos regidos por esta Lei, citam a Colônia Agrícola ou 

Industrial como estabelecimento para presos em regime semi-aberto, podendo o 

sentenciado ser alojado em espaços coletivos.  

Já, a Casa do Albergado é destinada ao cumprimento de pena privativa de 

liberdade, em regime aberto, porém, com restrição ou limitação de pena aos finais de 

semana; o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, mantêm recolhidos os 

chamados inimputáveis329 e condenados dependentes de substâncias químicas 

entorpecentes, em situação de dependência física e mental e, o Centro de Observação, 

estabelecimento penal de regime fechado e de segurança máxima especial, onde são 

realizados exames gerais e criminológicos no(a) condenado(a), destinando-o(a) ao tipo de 

estabelecimento e tratamento mais adequados, conforme previsto no artigo 96 da LEP.  

Mariner & Cavallaro (1998) afirmam que, teoricamente, a rota de um(a) preso(a) 

pelo sistema penal brasileiro deveria seguir um curso previsível a ser: após a prisão, o 

indivíduo seria levado à uma Delegacia de Polícia para registro e detenção330 inicial. 

Passados poucos dias, caso não fosse libertado, deveria ser transferido para uma Cadeia ou 

                                                 
327 Secretarias Estaduais de Segurança Pública comumente denominam certos estabelecimentos sob sua 
jurisdição como cadeias, particularmente as maiores. No Estado de São Paulo, por exemplo, a maior parte 
dos estabelecimentos penais localizados fora da capital, que são administrados pela Secretaria de Segurança 
Pública, é denominada de cadeia (Mariner & Cavallaro, 1998). Segundo Brasil (2001a), havia no Brasil, em 
2001, 450 Cadeias Públicas e similares.  
328 “a) salubridade do ambiente pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento 
térmico adequado à existência humana; b) área mínima de 6 m2 ...” (Gomes Neto, 2000, p. 167 e 170). 
329 A quem não se pode atribuir, dar ou qualificar como responsável. Neste caso, como autor de erro ou crime 
devido a patologia mental (Ferreira, 2000). 
330 “Derivado do latim detentio, de detinere...ação pela qual se detém ou se retém coisa ou pessoa, justa ou 
injustamente, privando o dono da posse da coisa e a pessoa de sua liberdade. No sentido penal, detenção é a 
prisão ou seja, a privação da liberdade da pessoa recolhida ao cárcere. Ao preso diz-se detento.” A detenção 
deve ocorrer em “...regime aberto ou semi-aberto (ver os arts. 33 a 42 do CP)” (Silva, 1997, p.  264). 
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Casa de Detenção enquanto aguardasse julgamento e sentenciamento. Então, se fosse 

condenado, receberia transferência para uma Penitenciária.  

Ainda, segundo consta no relatório destes autores,  

“Ele talvez passasse suas primeiras semanas ou meses num centro de 
observação, onde especialistas estudariam seu comportamento e atitudes 
– entrevistando-o, aplicando exames de personalidade e 
“criminológicos” e obtendo informações pessoais sobre ele – para 
selecionar o Presídio ou outro estabelecimento penal melhor equipado 
para reformar suas tendências criminosas.” (Mariner & Cavallaro, 1998, 
p. 14).  

 
Entretanto, na prática, este trânsito legal não ocorre, posto que o cumprimento dos 

trâmites corretos do(a) preso(a) no sistema prisional brasileiro, passa longe do que consta 

na Lei (Presídio..., 2000a). 

Por sua vez, Magdabosco (2000) resgata que apesar da evolução no sistema   

prisional e de penas no transcurso dos tempos, a crença de que a prisão perpétua e a 

delimitação de tempo mínimo e máximo para todos os tipos de penas, fez com que muitos 

países, - a começar dos EUA, com sua reforma carcerária em 1870 -, acreditassem estar 

dando ao criminoso, maior incentivo à sua reabilitação, determinando em relação aos 

séculos mais remotos, uma satisfatória mudança nos cárceres atuais. Porém, a detenção, a 

reclusão e o encarceramento correcional, continuam sendo até hoje, na verdade, uma única 

forma essencial de castigo.  

 Tal fato é corroborado por Blasco (1991) e  Faerman (1998), ao comentarem que no 

entendimento da sociedade, o criminoso deve pagar sua pena na prisão, não importando a 

gravidade de sua infração. Caso contrário, ele não terá ressarcido sua falta, o que dá à pena 

sentido de vingança através da privação da liberdade, sendo que a própria mídia tem 

contribuído com a manutenção dessa visão punitiva e discriminatória, através de 

informações distorcidas ou manipuladas.  

 De acordo com Teixeira (2001), o senso comum compreende tratar-se de gente 

inferior e irrecuperável, punindo duplamente o condenado pela insegurança pública. 

Segundo o autor, essa rejeição social é tão forte que em alguns momentos mostra-se 

superior ao reconhecimento do seu direito à reeducação do corpo e da mente, à sua 

recuperação. E à própria informação e educação inclusivamente sobre seus direitos 

fundamentais.  

Assim, como expressão de castigo, a prisão cumpre uma função ideológica 

importante, no esquema da pena retributiva, além de servir ao controle de uma classe 

dominada, formando falsamente a imagem do criminoso (Fragoso apud Pimentel, 1991). 
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De modo geral, embora a sociedade não queira se envolver com os problemas do 

cárcere, as notícias de crime e as relativas a prisões, fugas331 e rebeliões têm espaço 

garantido na mídia e atraem a atenção de todo o público, gerando discussões e opiniões, as 

mais diversas e contraditórias (Sá, 1998).  

O autor comenta esse interesse e sedução, ao mesmo tempo em que rejeição e 

repulsa das pessoas em liberdade em relação ao preso, da seguinte forma:  

“...os criminosos são membros da sociedade, representam um segmento 
seu e, portanto atuam de acordo com conflitos e impulsos muito 
profundos dessa mesma sociedade...”. Ainda, “Os muros do cárcere 
representam uma violenta barreira que separa a sociedade de uma parte 
de seus próprios problemas e conflitos.” (Baratta apud Sá, 1998, p. 121). 
 

Então, Cintra Jr. (1993) reafirma que entre nós ainda há a tendência de se alijar o 

sistema  penitenciário da sociedade, ilhando a população carcerária em um espaço físico. 

De um lado ficam os problemas sociais, de outro as inquietações do cárcere. Duas pontas 

que não se tocam. Costuma esquecer-se, no entanto, que os vínculos dos indivíduos 

delinqüentes com a sociedade são antecedentes ao aprisionamento, ou seja, nela encontra-

se a falta de oportunidades a muitos, o que a faz berço tanto de crimes como de suas 

causas. 

Lemgruber (1983) ao citar Foucault, reafirma que este modo de ver reforça o fato 

de que a infração não só lesou a vítima, mas a sociedade inteira. Porém, lembra a autora 

que, a privação de liberdade é ineficiente, pois, os criminosos nem se tornam “dóceis e 

úteis”, nem são preparados para sua reintegração à sociedade, causando de fato, danos 

posteriores contribuintes para que mais da metade dos egressos, volte a prática do crime 

(Pinheiro apud Cintra Jr., 1993).  

Reportando-se ao movimento reformador das prisões, ocorrido durante os séculos 

XIX e XX, Bitencourt (1991) e Blasco (1991) comentam que agora nos encontramos em 

momento de grande ceticismo com  respeito à possibilidade de manter ainda vigente o 

modelo do ideal reabilitador que durante tantos anos, animou as mais profundas reformas 

de nossos sistemas penais e penitenciários, mostrando portanto, que a ideologia da 

ressocialização fracassou em seu intento.  

                                                 
331 Somente no Estado de São Paulo, em 1999, 405 encarcerados escaparam em 52 fugas de delegacias e 
houve 44 tentativas de fuga. Em 1998 os resgates livraram 145 homens e ajudaram 2.301 condenados a fugir 
e neste mesmo ano, escaparam 5.888 detentos dos estabelecimentos penais. Mantendo o Estado sob sua 
guarda, verdadeiros “depósitos de gente”, Alcalde (1999) acredita que a construção de novos presídios não 
resolva o problema da superlotação, rebeliões e fugas, mas, sirva apenas como uma medida paliativa.  
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Na verdade, até hoje, com algumas isoladas exceções, a viabilidade e eficácia dos 

programas de tratamento e ressocialização de presos(as), não tem tido uma incidência 

apreciável nas cifras de reincidência.  

Tal questão, é justificada por Gomes Neto (2000), da seguinte forma: 
  

“...a tentativa de humanizar a pena, assim como o propósito de converter 
o sistema penitenciário em um instrumento reabilitador sempre encontrou 
duas grandes dificuldades: de um lado, o cidadão comum mantém uma 
atitude vingativa e punitiva a respeito da pena, e, pragmatismo e 
oportunismo (geralmente com intenções demagógicas e eleitoreiras), não 
se atrevem a contradizer esse sentimento vingativo.” (Gomes Neto, 2000, 
p. 66).  
 

Por sua vez, Cintra Jr. (1993) defende a necessidade de se combater as ideologias 

de manipulações dos sentimentos de insegurança e medo que exigem a punição como 

castigo, num retorno às concepções puramente retributivas da pena. Segundo argumenta o 

jurista, os fundamentos emocionais de certas cobranças da sociedade não permitem 

indagar, eticamente, o porquê de se compensar um mal com outro igual ou maior.  

O autor reporta-se ainda, a existência de uma visão conformista que concebe a 

prisão como um sistema de poder totalitário332 que não dá espaço à democracia, quebrando 

a disciplina (Pimentel, 1991; Sá, 1998).  

 Neste sentido, a correlação direta com castigo, leva Gomes Neto (2000) a 

interpretar a pena enquanto conseqüência jurídica que se apresenta como o mal imposto ao 

transgressor da norma, resultando na diminuição de bens jurídicos, ao autor imputável de 

fatos descritos na norma jurídica como crimes. Inúmeros pesquisadores fazem essa mesma 

correlação, sugerindo haver estreita ligação entre a origem da pena e a evolução das formas 

de castigo com o nosso sistema carcerário atual. Assim, a prisão tem o significado de 

aprendizagem do isolamento; o preso, segregado da família, dos amigos e de outras 

relações significantes, experimenta os custos da infração dos códigos normativos da 

sociedade, que em tese seria uma forma de reeducá-lo para reintegração na sociedade. 

  

  

  

  

                                                 
332 A pessoa interna é controlada 24 horas por dia, sem alternativa de escape. Conforme a analogia feita por 
Thompson apud Sá (1998, p. 119), “Extramuros, o princípio é considerar lícito tudo não expressamente 
interdito, enquanto na cadeia, a lei é considerar proibido tudo que não expressamente autorizado.”. 
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 O autor ao reportar-se ao Sistema Progressivo de Montesinos333 e à pena com fim 

ressocializador, implantados no Presídio valenciano, a partir do século XIX, na Espanha, 

resgata o início de uma nova mentalidade, a de que a prisão em presídios não servia 

somente para modificar o recluso, mas deveria recupera- lo.  

 Defendeu portanto, o sentido reeducativo e ressocializador da pena, a legalidade e a 

dignidade humana que não eram enfatizados nos Sistemas Filadélfico e Auburniano, 

embora não se ignorasse, no caso de pena privativa de liberdade, a necessidade amarga do 

poder disciplinar (Pimentel, 1989; Gomes Neto, 2000).  

 Por isto, neste estabelecimento prisional, a disciplina era rígida, mas humana, o que 

implicava na diminuição do rigor dos castigos e na abolição total dos flagelos corporais, 

pautando-se em um poder disciplinar racional, o que diminuiu significativamente os 

índices de reincidência na época. Ainda, criou-se um esquema de trabalho em que o interno 

era remunerado e não explorado e outras regras que, podem ser consideradas como 

sementes dos regulamentos penitenciários ou dos Códigos de Execuções Penais de hoje.  

 O autor cita que, “Embora essa idéia pareça lógica e evidente, ainda hoje, em 

muitos setores sociais encontra-se muito enraizado o conceito de que a prisão é um lugar 

onde se deve propiciar o sofrimento e a mortificação do delinqüente.” (Gomes Neto, 

2000). 

 Ainda, sustentando esta mentalidade vingativa, diante a ascensão da criminalidade 

em geral, pesquisas recentes realizadas nas capitais e grandes cidades do Brasil, têm 

mostrado que 87,9% dos brasileiros são favoráveis a redução da idade penal de 18 para 16 

anos; que 57,5% são a favor de que seja instituída no país a pena de morte para crimes 

graves e 82% apóiam a utilização das Forças Armadas nas ruas em casos especiais, como a 

guerra contra o tráfico (Rocha Filho, 2002). 

Conforme anteriormente, descrito por Goffman (1987), este processo de morte 

interior ou mortificação do eu, mesmo não sendo intencional, corresponde a uma das 

primeiras mutilações que as instituições totais provocam na pessoa, que ao ser enquadrada 

nas regras determinadas pela instituição carcerária, deve seguir condutas padronizadas e 

impostas, para não sofrer repressões e humilhações maiores diante dos outros.  

                                                 
333 Sistema  ou regime progressivo de penas: “...cuja execução da pena se faz em dois ou mais estágios ou 
regimes, iniciando pelo mais rigoroso e terminando por um mais brando.”. Manoel Montesinos e Molina, em 
1835, foi nomeado governador do presídio de Valência. “É uma figura indiscutível do penitenciarismo, um 
genial precursor do tratamento humanitário.” (Gomes Neto, 2000, p. 71 e 77). 
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É exatamente, de acordo com este processo, que o criminalista Greshan Sykes, 

elencou os principais sofrimentos das pessoas que passam pela experiência de reclusão em 

cárcere, iniciando pela ocorrência da prisão, que priva o indivíduo da liberdade e de todos 

os serviços oferecidos no mundo exterior ao cárcere, seguido pela abstenção de relações 

heterossexuais; submissão às regras institucionais designadas a controlar todos os seus 

passos e o sofrimento causado pela cultura da prisão (Lemgruber, 1983).  

Outro aspecto apontado pelo sociólogo americano Goffman (1987), é o de que as 

instituições totais produzem uma forte divergência entre os funcionários e os internos. No 

caso das prisões, tal antagonismo se expressa através de rígidos estereótipos, quando então, 

os funcionários  tendem a julgar os internos como crué is, velhacos e indignos e esses por 

sua vez, a considerarem o pessoal como petulante, despótico e mesquinho. Pairam 

portanto, nestes estabelecimentos, sentimentos de superioridade e inferioridade, 

caracterizando uma situação antagônica que dificulta inclusive, a aplicação de técnicas 

dirigidas à recuperação da pessoa reclusa.  

De acordo com Bitencourt (1991), a cisão entre pessoal e internos pode ser tão 

profunda que ambos grupos podem chegar a constituir dois mundos social e 

estruturalmente distintos, nos quais poderiam existir alguns pontos formais de tangência, 

mas praticamente sem penetração mútua.  

Sendo assim, o esforço pessoal do indivíduo para adaptar-se a sua nova condição de 

existência, conta com informações que recebe dos colegas com maior tempo de prisão 

sobre a vida intramuros, assimilando aos poucos, comportamentos, atitudes e um linguajar 

prisional específico (Lemgruber, 1983; Sá, 1998; Giordani, 2000; Silva, 2001). Essa 

cultura, segundo Magdabosco (2000), na vida do preso, esse carregará consigo para fora do 

estabelecimento penal, refletindo-se na cultura da sociedade em geral.  

 Thompson apud Sá (1998) refere-se a “prisionização” do preso, enquanto um 

processo de aculturação. É a adoção em maior ou menor grau dos usos, costumes, hábitos e 

cultura geral da prisão. Uma vez inerente a própria natureza da convivência carcerária e da 

situação de segregação em relação à sociedade, ela é inevitável.     

Como um fator integrante deste processo de aculturação, Silva (2001) menciona 

uma cultura de violência que se espelha em atitudes agressivas da polícia, enquanto 

instrumento repressor do crime, cujas ações, muitas vezes, caracterizam-se pela prática de 
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tortura334, tanto nas ruas como no interior das instituições penais brasileiras (Leal, 1991; 

Adorno apud Silva, 1999; Fuschini & Reina, 2002; Pinho, 2002).  

Klinke & Alcalde (1998) e Faerman (1998) reafirmam esta situação, ao 

comentarem que a prisão em si é uma tortura passiva, cuja rotina é degradante para a 

população de condenados(as), por ser composta por espancamentos335, falta de espaço e 

ausência de assistência médica e jurídica, o que contribui para a ocorrência de freqüentes 

rebeliões e múltiplas violências resultando inclusive em doença mental e/ou morte.  

  Trata-se de um aprendizado negativo, que segundo adverte Bitencourt (1991), 

constituiu-se em um fator psicológico componente ao caráter criminógeno da prisão, um 

dos mais graves produzidos no indivíduo encarcerado. Então, no cárcere penal é comum a 

mentira e seu costume, cria um automatismo de astúc ia e de dissimulação que origina a 

conduta delituosa no interior das prisões, caracterizada por furtos, jogos, atitudes 

estelionatárias e pela prática do tráfico de drogas entre presos(as).  

Como será comentado posteriormente, apesar de haver disciplina nas prisões, nem 

sempre é bem empregada, o que muito provavelmente, acaba por criar na pessoa reclusa, 

uma delinqüência capaz de aprofundar suas tendências criminosas.  

Ainda, comenta Bitencourt (1991) que sob o ponto de vista social, a vida que se 

desenvolve em uma instituição total, facilita a aparição de uma consciência coletiva  

supondo a estruturação definitiva do amadurecimento criminoso, o que resulta na 

aprendizagem do crime e na formação de associações delitivas, enquanto conseqüência da 

vida penitenc iária.  Então, o sentimento de revolta sempre existe e o motivo principal, liga-

se à visão de uma sociedade injusta, não protetora daqueles(as) que não tiveram 

oportunidades, desencadeando deste modo, rebeldias e sucessivos atritos entre 

detentos(as).  

                                                 
334 A Lei da Tortura, ainda que editada em 07.04.97, não vem incidindo no mundo concreto, o que não ocorre 
a despeito da disseminada prática deste abuso intolerável. A jurisprudência pátria acerca da matéria é pobre e 
pesquisas revelam que aproximadamente 70% da população carcerária (hoje, no Brasil, cerca de 230.000 
presos) cometeu crimes contra o patrimônio, ao passo que tão-só 214 foram os casos registrados de tortura no 
Brasil. A ineficácia da lei em questão deve-se, sobretudo, à tolerância que se dispensa à prática da tortura 
(Terra, 2001). 
335 Faerman (1998) resgata que no dia 10 de dezembro de 1998, data em que a Declaração dos Direitos 
Humanos completou 50 anos, um juiz da Comarca de Osasco, na Grande São Paulo, autorizou a entrada de 
100 policiais civis e militares na Cadeia Pública local para fazer o que eles chamam de “correição”, na 
verdade, um castigo pela rebelião organizada envolvendo 380 presos. Na mesma semana do ocorrido, laudos 
médicos do I ML, constataram que 40 detentos foram espancados por agentes policiais.  
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Lemgruber (1983) ressalta que todo o funcionamento do sistema penal brasileiro é 

marcado pelo abuso de poder, ocorrendo então,  a imposição de um número infindável de 

privações que, na verdade, não fazem parte da pena...levam o detento a duvidar da própria 

justiça e revoltar-se contra a sociedade como um todo.  

Então, vivendo sob constante vigília e controle opressivo, imergem entre 

presos(as) um poder informal e uma cultura paralela, que segundo Sá (1998), definem 

regras, costumes, uma ética própria e até mesmo critérios e condições de felicidade e 

sobrevivência. O autor acredita tratar-se da tentativa de um pacto não verbalizado entre 

dois sistemas de poderes, o legal e o ilegal, a fim de garantir a tranqüilidade da instituição 

prisional, mesmo que aparentemente à sociedade e à opinião pública. Sustenta-se então, 

um ambiente artificial que num primeiro momento, não agrada a ninguém, porém, todos 

acabam aderindo de uma forma ou de outra.336  

Então, os indivíduos tentam se reorganizar através de um sistema de relações 

sociais, definindo papéis e assim, procuram resgatar a sua dignidade e amenizar a auto-

rejeição vivenciada no confinamento. Objetiva-se na verdade, recuperar o status e o 

prestígio perdidos pelo desligamento do mundo livre (Lemgruber, 1983).  

Porém, nem todos conseguem tal intento, haja vista, que no interior das prisões 

em geral, encontra-se presente um constante clima de rivalidades entre internos(as), 

materializado em conflitos e envolvendo gangues interessadas no controle do tráfico de 

drogas dent ro e/ou fora do cárcere, resultando em violentos confrontos que por vezes, 

acarretam  mortes.337 

Assim, de acordo com Varella (1999), a hierarquia nas prisões costuma reproduzir 

o perfil da criminalidade. Na maioria, o poder está mesmo nas mãos dos(as) 

encarregados(as) do trabalho interno, que possuem nata habilidade política. Estes(as), 

segundo Oyama (2001b), no papel simultâneo de presos(as) e de representantes, têm de 

manter boas relações com a direção, mas não podem dar a impressão de que compactuam 

com ela, sob pena de completa desmoralização perante seus pares.  

                                                 
336 Desta adesão, surge a “prisionização”. 
337 Em prisões masculinas, os prisioneiros falam em “prefeitura”, “liderança” ou dos “xerifes” e de suas 
instalações, reconhecendo em termos formais o status dos detentos mais poderosos. É comum que os 
membros da “prefeitura” controlem o tráfico de drogas, vivam nas melhores celas, detenham as poucas 
atividades laborais disponíveis aos presos, beneficiando-se com a remição (Mariner & Cavallaro, 1998;  
Oyama, 2001b).   
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No crônico cenário das superlotações carcerárias, os(as) encarregados(as) são peças 

fundamentais na manutenção do precário equilíbrio interno, acalmando tensões, 

principalmente, nas grandes prisões, com o propósito de evitar a intervenção policial 

externa e conseqüente potencial de violência.  

Silva apud Oyama (2001b) explica que as regras nascem sobretudo, da necessidade 

de auto-regulamentação dos detentos, que assim aumentam as chances de convívio 

pacífico, funcionando como uma estrutura de preservação para todos que vivem em 

confinamento prisional.  

Apesar da vida tensa no interior dos presídios, 

“Aqueles que precisam de grade e têm de ser contidos a ferro e fogo, 
num regime disciplinar mais duro, não chegam a 10%. A maioria só quer 
cumprir sua pena, preservar sua família e sua integridade física e moral 
e sair da cadeia. Se puder estudar e trabalhar, não vai se envolver com 
drogas, armas e rebeliões.” (Silva apud Nascimento, 2000, p. 3).  
 

Em plena contemporaneidade, as condições de encarceramento de homens e 

mulheres envolvidos em práticas criminosas no Brasil, é citada por Rolim (2000) como 

uma afronta permanente à dignidade e a muitos outros valores fundamentais para a 

condição humana, sendo exatamente, a base da preocupação dos defensores do Movimento 

da Defesa Social, posto que, a prisão efetivamente não regenera e não ressocializa 

ninguém. Pelo contrário, enquanto escola do crime perverte, corrompe, destrói, aniquila a 

saúde, a personalidade, estimula a reincidência e onera sensivelmente o Estado que 

subvenciona um sistema falido (Baratta apud Pimentel, 1991; Cintra Jr., 1993; Sá, 1998; 

Magdabosco, 2000; Cerca..., 2001).  

Faerman (1998) corrobora esta problemática, ao comparar as prisões lotadas a 

universidades do crime, sendo o Estado quem paga para a pessoa aprender a barbarizar a 

sociedade, uma vez que, atrás das grades um verdadeiro submundo acolhe a escravidão 

sexual, espancamentos, assassinatos na madrugada, aids, IST, solidão e desespero.338 

Já, sob o ponto de vista do custo médio do preso para o Brasil, Lins e Silva apud 

Brasil (2001a), cita que este chega a ser de três a sete salários mínimos, conforme a 

região339 do país. Só por isso, vê-se o despropósito de inserir nessa posição falaz, ilusória e 

contraproducente de construir novas gaiolas de ferro para enclausurar criaturas humanas, 

                                                 
338 Relatório da UNAIDS, de 2002, refere-se ao uso do HIV por gangues de prisioneiros soropositivos em 
prisões sul-africanas como arma para punição de detentos “desobedientes” às leis não escritas por criminosos 
no interior dos cárceres (WHO, 2002).  
339 Para se ter uma breve idéia, em 2001, o custo médio do preso em uma prisão comum girava em torno de 
750,00 reais e em um presídio de segurança máxima, por volta de 1.700,00 reais (Brasil, 2001a). 
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nas condições que todos conhecem, como se fossem bichos, amontoados em cubículos 

promíscuos e superlotados.  

Bitencourt (1991) corrobora tal realidade ao citar que 

“Apesar da deficiência dos dados estatísticos, é inquestionável que a 
delinqüência não diminuiu em toda a América Latina e que o sistema   
penitenciário tradicional não consegue reabilitar o delinqüente, ao 
contrário, constitui uma realidade violenta e opressiva e serve apenas 
para reforçar valores negativos...” (Bitencourt, 1991, p. 246).  
 

Na verdade, a sentença dada pelo juiz nada ou pouco tem a ver com o seu 

cumprimento, estando os(as) prisioneiros(as) ao bel dispor de um tribunal interno nas 

prisões que os(as) condena a diversos tipos de castigos sem regras fixas, contrariando a 

LEP brasileira em conjunto com as regras da CFB (art. 153, incisos 1º, 2º e 14º).340  

Desse modo, não se pode esperar que cidadãos sejam reconstruídos dentro de um 

espaço de puro arbítrio, de esvaziamento de quaisquer direitos fundamentais, ou 

submetidos às imposições dos guardas de Presídio, afinal os executores da pena (Pimentel, 

1991; Cintra Jr.; 1993). 

Diante dessa ilegalidade, consta no relatório de Mariner & Cavallaro (1998) sobre 

as prisões brasileiras que, embora as condições variem significativamente de um Estado 

para outro, e de uma instituição para outra, as condições carcerárias no Brasil são 

normalmente assustadoras. 

Mais recentemente, tem-se proposto que as prisões sejam ocupadas, somente, por 

criminosos(as) perigosos(as) que não ofereçam a mínima possibilidade de recuperação 

imediata341, devendo ser impostas medidas alternativas, substitutivas da pena privativa de 

liberdade342, aos(as) demais transgressores(as) da norma jurídica, cuja infração seja de 

pequena potencialidade ofensiva criminal (Fragoso apud Pimentel, 1991; Cintra Jr., 1993; 

D’Urso, 1993; Mateos, 1999a; Gomes Neto, 2000; Ryff, 2001). 

Como mais uma demonstração evidente de que o encarceramento, na forma  como 

tem sido posto em prática em nosso país, não melhora a situação do(a) apenado(a), 

Magdabosco (2000) refere-se à Reforma Penal e Penitenciária decorrente da lei nº 6.416, 

                                                 
340 “...não se pode, autoritariamente, impor ao sentenciado mais sofrimentos na execução da pena que os 
previstos na lei e na sentença condenatória.” (Antonini apud Pimentel, 1991, p. 386). 
341 A prisão privativa de liberdade, deveria ser uma exceção somente utilizada naqueles casos em que o 
infrator for uma ameaça concreta à vida social (Gomes Neto, 2000). 
342 Dever-se-ia buscar penas de restrição parcial da liberdade, como a prisão nos fins de semana ou em 
regime aberto ou semi-aberto, nos quais o condenado sai para trabalhar e ampliar a aplicação das penas 
alternativas que restringem direitos, mas não a liberdade (Mateos, 1999b).  
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que desde 1977, mostrou preocupação em resolver o problema da superlotação das 

prisões.343 

Enquanto um grave e atual problema, é exaustivamente, apontado por Mariner & 

Cavallaro (1998) como o mais básico e crônico há mais de uma década. Segundo os 

relatores da HRW, para se ter uma idéia, em 1997, havia 2,3 presos para uma vaga em todo 

o sistema prisional brasileiro. A partir de dados do Sistema de Informações Penitenciárias 

(SIPEN), Brasil (2001a) afirma que até fevereiro de 2001, a situação mais grave de 

superlotação era a do Maranhão com 3,2 presos por vaga, seguida por Sergipe como 2,4 

presos e os Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Pernambuco com 2.  

Outros dados, referem-se ao contingente populacional carcerário do Estado de São 

Paulo, o qual, de 25 mil presos(as) em 1983, passou para 93 mil em 2001, tendo sido 

registrado um aumento de 48% de 1996 a 2000. Em 19 anos, esse estado brasileiro, ganhou 

68 mil novos condenados(as) e os governos estaduais criaram 37,3 mil vagas, resultando 

no período de 1996 a 2001, no crescimento de 45% do déficit de vagas.344 Já, nos regimes 

semi-aberto e aberto do Estado, até 2001 faltavam 3 mil vagas, o que, forçosamente, 

mantinha muitos detentos(as) cumprindo pena, de modo irregular, no regime fechado de 

prisão (Brasil, 2001a).   

De acordo com o relatório da HRW, um terço da população carcerária não 

condenada do Brasil, encontrava-se confinada no período de setembro de 1997 a março de 

1998, tratando-se de detentos(as) “...presumidos inocentes pela lei e uma porção delas, 

será de fato absorvida pelos crimes dos quais é acusada sem que seja levado em 

consideração o tempo que passaram em confinamento.” (Mariner & Cavallaro, 1998). 

Somando-se a isto, estão os demorados processos criminais que também 

contribuem para prolongar o tempo de encarceramento transformando o cumprimento das 

sentenças em fábrica de revolta que estimula a criminalidade. O elevado número de 

presos(as) sem condenação nas prisões brasileiras, é uma prova da morosidade da justiça 

(Mariner & Cavallaro, 1998; Mateos, 1999a; Lopes & Signorini, 2000; Presídio..., 2000a; 

Brasil, 2001a). 

                                                 
343 Uma parcela significativa dos incidentes de rebeliões, greves de fome e outras formas de protesto nos 
estabelecimentos prisionais do país, são diretamente atribuídos à superlotação (Mariner & Cavallaro, 1998). 
344 Ao referir-se as carceragens dos Distritos e das Penitenciárias do Estado São Paulo, Alcalde (1999) cita 
que até 1999, 80 mil homens nelas viviam amontoados. Segundo a autora, tratava-se da maior população 
carcerária da América Latina e uma das maiores do mundo, um número que não parou de inflar e de 
preocupar as autoridades que até hoje, não sabem e não têm onde colocar tanta gente.  
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Porém, Calmon Filho apud Brasil (2001a) comenta que o novo Código do Processo 

Penal, tem possibilitado a desburocratização e a agilização do inquérito policial. Exemplo 

disso, foi registrado no ano de 2000 na cidade de São Paulo, onde, apenas 13% das 

ocorrências policiais resultaram em ações penais, sendo que as 87% restantes não.  

Em visita ao Presídio Professor Barreto Campelo, no Estado de Pernambuco, e ao 

Presídio Ari Franco, no Rio de Janeiro, a Caravana Nacional de Direitos Humanos 

(CNDH), identificou no primeiro, uma média de 9 presos por cela. A instituição em 2001, 

apresentava-se com capacidade máxima para 370 presos, mas na ocasião, encontrava-se 

com 1.032. No segundo estabelecimento penal, havia uma média de 16 presos por cela, 

comportando no dia visitado pelos membros da Caravana, 1.030 internos.  

Ainda, conforme consta no relatório, nestes locais que abrigam também presos 

provisórios, as celas lembram jaulas de um zoológico e são atravessadas por uma rede de 

fios e cordas através das quais os presos se comunicam por bilhetes. Além, meio as 

péssimas condições de vida dos internos, foi detectado pela Comissão um próspero 

mercado de compra de camas (Presídio..., 2000a, 2000b).  

Portanto, não é por um acaso que de acordo com a ONU, dentre 50 Nações, o 

Brasil, até 1995, era o segundo país com Cadeias mais populosas, e a partir de 1997, 

passou a ser o terceiro. Neste período, no entanto, não houve melhora da situação 

carcerária em nosso país, mas ao contrário, o número de presos por vaga passou de 2,26 

para 2,28, diferentemente da Bulgária, que piorou de 1,97 para 2,53, por exemplo (Brasil, 

2001a).  

Então, Nascimento (1997) cita alguns efeitos negativos que se exacerbam devido 

à superlotação das Penitenciárias e Cadeias, onde os(as) internos(as) são forçados(as) a um 

convívio promíscuo entre os mais variados tipos de personalidade, que em condições de 

liberdade, talvez, jamais se cruzassem. O resultado disso tende a ser a disseminação entre 

os detentos de regras de conduta alicerçadas na violência e no individualismo mais anti-

social.  

Na prática, apesar da LEP incluir orientações detalhadas determinando que 

reclusos(as) sejam classificados(as) e separados(as) por sexo, antecedentes criminais, 

status legal, ou seja, condenados(as) ou aguardando julgamento e out ras características, 

poucas destas regras são respeitadas345 no Brasil (Mariner & Cavallaro, 1998).  

                                                 
345 As mulheres presidiárias são separadas dos homens, os menores são em grande parte, mantidos fora das 
prisões de adultos, e ex-policiais são mantidos em celas separadas dos outros presos. Ainda assim, na maior 
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Há portanto, pouco empenho em separar legalmente, prisioneiros(as) 

potencialmente perigosos(as) de outros(as) mais vulneráveis; sendo todos(as) 

misturados(as)  ao acaso. Especialmente o sistema prisional da cidade de São Paulo, sofre 

superlotação346 crônica, corrupção e abusos da administração local das prisões; os 

prisioneiros têm acesso a armas e drogas (Mateos, 1999a). 

 A distribuição de celas por exemplo, tende a ser ditada por considerações de 

espaço ou decidida pelos(as) próprios(as) internos(as) com poder de mando sobre os(as) 

demais, principalmente sobre os(as) novatos(as) nas Penitenciárias e Cadeias Públicas de 

todo o nosso país.  

É o caso de muitas prisões masculinas, consideradas como de máxima 

periculosidade e mesmo de algumas Cadeias brasileiras, onde o critério empregado para a 

divisão dos presos é o pertencimento a grupos de afinidade ou quadrilhas organizadas de 

modo a reunir condenados vinculados ao “Comando Vermelho”; “Terceiro Comando”; 

“Amigos dos Amigos”; “Independentes” entre outras organizações criminosas. Assim, 

membros que encabeçam estas facções, são os que ditam as regras no interior de muitos 

estabelecimentos prisionais no Brasil e comandam inclusive, rebeliões internas e o tráfico 

de drogas dentro e fora das prisões  (Presídio..., 2000a).  

É o que acontece com o Primeiro Comando da Capital (PCC)347, o qual tem 

crescido e multiplicado seus adeptos, contando para tanto,  também com a cumplicidade de 

agentes penitenciários, advogados, delegados e familiares, havendo portanto, funcionários 

dos sistemas jurídico e penal que chegam a trabalhar como “mulas” dos criminosos, tendo 

assim, relações muito estreitas com presos a ponto de irem até suas casas, fazerem contatos 

e buscarem mercadorias a partir de vantajosos pagamentos, burlando com facilidade a 

vistoria que nem sempre é suficientemente rígida para impedir o tráfico em muitas prisões 

brasileiras (Bitencourt, 1991; Cintra Jr., 1993; Sá, 1998; Silva apud Nascimento, 2000).  

                                                                                                                                                    
parte das instituições penais, pouco é feito no sentido de separar as diferentes categorias de presos (Mariner 
& Cavallaro, 1998). 
346 De presos loucos e tuberculosos misturados aos sadios, ladrões de banco e traficantes de droga 
condenados, junto aos estupradores e aos que ainda aguardam julgamento (Godoy, 1999). 
347 Atua desde 1983 com o nome de Serpentes Negras na Penitenciária do Estado de São Paulo, com a 
promessa de lutar pela melhora das condições de vida dos condenados. Quando sentiu necessidade de obter 
fundos para ações fora do presídio, passou a monopolizar o tráfico de drogas, gerando dissidências e mortes. 
Em 1993, surgiu com o nome de Primeiro Comando da Capital, conhecido entre os presos como 15-3-3, 
referência à ordem no alfabeto das letras da sigla, passando a dirigir a maioria das quadrilhas (Juliano et al., 
2001).  
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Uma vez composto por criminosos facínoras, grupos contrários se submetem ao 

seu poder, o qual se impõe graças a ameaças de morte e mutilações. Membros do PCC 

cujos comandantes andam armados nas prisões, planejam roubos, resgate de presos, 

controlam o tráfico de entorpecentes, patrocinam mortes, financiam fugas, promovem 

rebeliões e extorquem familiares de detentos inimigos (Varella, 1999; Nascimento, 2000; 

Oyama, 2001b; Juliano et al., 2001; Kujawiski, 2001).  

É em função da disputa pelo monopólio e controle do tráfico de drogas e poder 

sobre as massas carcerárias de prisões masculinas, que esta e outras facções criminosas, 

planejam e efetuam rebeliões de modo a apresentarem saldos macabros com mortes e 

mutilações de detentos de facções rivais (Nascimento, 2000).  

Assim tem sido o PCC, cujos líderes têm influência muito grande sobre a população 

carcerária do Estado de São Paulo, mantendo a maioria sob a ameaça de morte e 

retaliações. A cruel violência marca motins que têm estourado em diferentes pontos do 

Estado, como em Iaras, Taubaté e São Paulo no ano de 2001, onde: 

“...mataram quatro presos. Um deles foi decapitado, teve o coração 
arrancado e os dedos das mãos cortados. Para completar o cenário 
brutal, colocaram a cabeça do detento em cima da cama, com o coração 
sangrando na testa. Duas semanas antes, em Taubaté, a cabeça de um 
preso foi fincada no gradil de entrada do Presídio durante um motim. Na 
semana passada, integrantes do Primeiro Comando da Capital 
aproveitaram a confusão para acertar contas com inimigos. Um dos seis 
detentos assassinados na Casa de Detenção foi morto a facadas, teve o 
corpo retalhado, enrolado em um colchão e jogado numa lata de lixo.” 
(Juliano et al., 2001, p. 3 e 4). 
 

Porém, esta forma de violência brutal e controle opressivo não tem se limitado 

apenas a um Estado do Brasil, mas também a outros, como afirma Alves et al. (2000), ao 

comentar uma rebelião envolvendo agressões entre presos de facções criminosas em 

Uberlândia, no Estado de Minas Gerais. Trata-se de um motim, onde várias celas foram 

invadidas, presos liberados e feito um acerto de contas com quatro presidiários, que foram 

espancados com pedaços de ferro. Três deles ainda tiveram a cabeça decepada e todos 

foram queimados no pátio. 

Além, a prestação de serviços e o comércio ilegal integram o cotidiano de todas os 

estabelecimentos prisionais em nosso país, sendo que principalmente fatores como a 

pobreza material da grande maioria e a dependência de drogas, corroboram sua dinâmica.  
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Pautando-se em dados compilados pela HRW, no ano de 1998, Brasil (2001a) 

resgata que mais da metade da população carcerária do Brasil, é de pessoas com menos de 

30 anos, 95% pobres, dois terços não completaram o ensino fundamental, sendo 12% 

pessoas analfabetas.  

Então, num contexto de extorsões e explorações, bens e serviços são 

comercializados ou prestados entre presos(as), enquanto favores ou imposições, o que 

torna rotineiro por exemplo, o uso de cigarros de tabaco como moeda corrente, além da 

promiscuidade sexua l.348 

No conjunto das desfavoráveis condições ambientais de reclusão, a pessoa, 

inevitavelmente, tende à busca de alívio no exercício da sexualidade e no uso de drogas, 

mesmo com poucos recursos à disposição e com o limitado desenvolvimento intelectual e 

afetivo da grande maioria (Nascimento, 1997; Giordani, 2000; Giordani & Bueno, 2001d). 

De acordo com Magdabosco (2000) a falta de relações sexuais com o sexo oposto 

nas prisões, gera maiores transtornos em populações masculinas, refletindo-se mais 

negativamente, em seu comportamento, se comparado ao de mulheres detentas. 

Souza (1987) refere que a atividade sexual faz-se necessária à ressocialização do 

homem, e sua supressão pode ser compreendida como um castigo voltado à 

institucionalização da violência humana, acarretando-lhe riscos de degeneração. O autor 

entende ainda, a falta de relações heterossexuais nas prisões, como maneira de viabilizar o 

sistema carcerário, levando em conta, os mecanismos institucionais que costumam operar 

como instrumentos de poder e repressão, a parecem desvincular a importância da prática 

sexual do processo de ritualização social e agressividade humana.  

Conforme descrito por Mariner & Cavallaro (1998), muitos diretores de prisões 

masculinas são favoráveis às visitas conjugais, por ajudarem a amenizar as tensões entre os 

detentos, além de serem uma defesa importante contra a prática do estupro entre internos 

que vitimiza, especialmente, os mais jovens, os quais, antes da implantação legal da 

medida em alguns estabelecimentos penais masculinos, eram vendidos como escravos 

sexuais (Souza, 1987; Bitencourt, 1991).  

                                                 
348 Nas prisões masculinas este fato é citado pela Mariner & Cavallaro (1998), quando descreve falas de 
presos homossexuais os quais, para sobreviverem são obrigados a lavarem roupas para os pris ioneiros 
“homens” além de servi-los sexualmente, uma vez vistos como um mero objeto de prazer sem valor e sem 
direito a opiniões.  



 
 

 

281 Revisão da Literatura

Embora esta informação tenha sido coletada por relatores da HRW ligada a defesa 

dos direitos humanos, ao basearem-se em investigações desenvolvidas, anteriormente, em 

outros países, os mesmos não concluíram que o estupro349 em prisões masculinas 

brasileiras, seja decorrente da privação de relações heterossexuais, mas esteja relacionado a 

atitudes de poder e dominação.  

Nascimento (2000) corrobora esta interpretação ao citar que 

“Antes de a visita íntima ser reconhecida como um direito, os abusos 
eram generalizados. É uma lógica relativamente simples. Num universo 
absolutamente masculino ou feminino alguém tem de assumir o papel de 
homem ou de mulher. Antes da visita íntima, a vio lência sexual...visava à 
satisfação sexual, à busca do prazer. Agora, com a entrada do sexo 
oposto na prisão e maior possibilidade de satisfação, a violência sexual 
faz parte da cultura da dominação. Violenta-se a pessoa para subjugá-
la, desonrá-la e humilhá-la.” (Silva apud Nascimento, 2000, p. 6).  
 

Assim, do mesmo modo que nas prisões femininas, a homossexualidade entre 

homens é freqüente, porém, quando se manifesta como uma violência sexual, tipifica o 

AVP350, situação que também expõe os detentos à contaminação pelo HIV351, hepatites e 

às IST, agravando as circunstâncias desumanas e anormais da vida no cárcere.  

Há casos de violência sexual em que o detento é passado por todos os demais da 

cela onde foi recolhido, vivenciando um processo de desmoralização tal, capaz de levá- lo 

ao profundo silêncio e até o suicídio 352, tendo em vista o medo e o desespero sentidos num 

ambiente, extremamente, hostil. O uso de drogas no interior de instituições prisionais, 

também é questão de natureza clandestina e envolve um esquema de poder que foge ao 

controle das autoridades, o que, comumente, leva muitos superiores a ignorarem tal 

situação (Bitencourt, 1991; Varella, 1999; Magdabosco, 2000).  

                                                 
349 O abuso sexual nas prisões é sempre feito por grupos, bandos de presos que têm capacidade de reação e 
sabem que estão respaldados (Silva apud Nascimento, 2000). 
350 A violência sexual, pode destruir a auto-estima e auto- imagem da pessoa agredida reclusa, causando-lhe 
problemas físicos e psíquicos que são manifestados por desajustes graves, os quais impedem ou dificultam 
seu retorno a uma vida sexual normal e a destruição da vida conjugal (Magdabosco, 2000). 
351 No final de 1997, pesquisadores da Universidade de São Paulo (USP), estimaram que cerca de 20% da 
população carcerária do Brasil viviam com o HIV, sendo que os maiores índices estavam nos presídios da 
Região Sudeste, o que incluía a enorme massa carcerária de São Paulo, e os índices mais baixos, foram 
encontrados no Nordeste, ou seja, de 2% a 3% do total de presos(as) (Brasil, 2001a). 
352 Magdabosco (2000) não desconsidera porém, que o suicídio seja o resultado da combinação de fatores 
severos, tendo uma origem multicausal ao englobar componentes sociais, psicológicos e biológicos. 
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Porém, com o advento da aids353, tornou-se quase impossível fechar os olhos a 

isto, uma vez que a contaminação se dá, principalmente, nos circuitos da droga 354 e da 

sexualidade (Nascimento, 1997; Santos, 1998; Lins e Silva apud Brasil, 2001a).  

Esta problemática correlacionada com a crise do sistema penitenciário brasileiro, é 

comentada por Guirao Jr. (2001) da seguinte forma: “O silêncio institucional face à 

dependência química e a atividades sexuais entre detentos, agrava a vulnerabilidade da 

população relativa a hábitos, modo de vida e insegurança sanitária.”.  

Ligada a este contexto, para Guimarães & Manzarra (2001), a vulnerabilidade às 

IST, aids e outras doenças infecto-contagiosas, apresenta-se em três níveis a serem 

considerados: o individual ou comportamental, o social e o pragmático ou institucional. O 

primeiro nível, relaciona-se com fatores biológicos comportamentais, psicológicos e 

cognitivos que interferem em um menor poder para a adoção de medidas preventivas.  

Estudo de Guirao Jr. (2001) aponta alguns destes fatores diretamente ligados ao(a) 

preso(a) como: aixos níveis de consciência de riscos e danos à saúde; descrença na eficácia 

do tratamento. O segundo nível, constitui-se por uma rede de interações sociais e 

determinantes demográficos que expõem as pessoas à infecções; vulnerabilidade descrita 

no mesmo estudo do autor como: dificuldades de acesso à informação dos internos; 

precariedade e equívoco de informações básicas; impossibilidade de auto-expressão e 

manifestações da noção de direitos; redes externas de apoio restritas a visitas semanais e 

alguns militantes religiosos. Por fim, a vulnerabilidade pragmática ou institucional, diz 

respeito aos bens, insumos e serviços disponibilizados para as populações através de 

políticas públicas de saúde, educação e justiça, caracterizada no sistema prisional brasileiro 

por uma longa lista de situações igualmente relevantes, entre elas:  

“...falta de escolta para a saúde; ...acompanhamento médico irregular; 
...preservativo somente para internos que recebem visitas íntimas; 
...inexistência de programa envolvendo familiares e parceiras(os); 
...despreparo de técnicos e agentes de segurança para lidar com 
problemas específicos concernentes ao HIV/aids e manejo de 
dependentes químicos...” (Guirao Jr., 2001, p. 14).  
 

                                                 
353 “Estudos revelam aumento das taxas de soropositividade entre os presos, porém não se tem contabilizado 
qual é o número de portadores de HIV no sistema prisional brasileiro, nem se tem um amplo programa de 
prevenção e tratamento de DST/aids nos presídios, inclusive o mais simples de todos que é o da distribuição 
de preservativos.” (Fier, 2001, p. 5). 
354 O uso de drogas injetáveis pela massa carcerária no Brasil, é responsável aproximadamente por um quarto 
da epidemia da aids no país. “Entre os usuários de drogas injetáveis, a prevalência do HIV está em torno de 
52% (com variações de 20 a 78%) e o uso compartilhado de agulhas e seringas gira em torno de 60% 
(Cardoso Jr., 2001, p. 7).  
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Assim, ao mesmo tempo em que parece manter-se distante da sociedade, o 

sistema prisional mergulhado na presente crise, revela questões e problemas sociais, éticos 

e jurídicos emergentes. O autor defende que, os agentes penitenciários embora não se 

apercebam e não se coloquem nesta situação, podem ser atores privilegiados no processo 

de mudanças conceituais, comportamentais e institucionais, tanto no sentido de 

consolidação dos princípios e pressupostos da reeducação e ressocialização do(a) 

prisioneiro(a), quanto nas possibilidades de adequação das funções de assistência e 

supervisão da massa carcerária.355 

Por sua vez, Fier (2001) resgata que desde o início da epidemia de aids, tem-se a 

preocupação com as pessoas que vivem confinadas e que têm como principal determinante 

para a transmissão, o uso de drogas e a relação sexual. Inúmeros estudos demonstram a 

rapidez com que as doenças transmissíveis se espalham nas prisões, em especial, as de 

transmissão sexual.  

Isto se dá, segundo o autor, devido ao caráter sigiloso das relações entre pessoas 

do mesmo sexo, habitualmente, proibidas nos cárceres tanto masculinos quanto femininos. 

Então, quando notadas, já envolveram inúmeras pessoas em situação de risco.  

Enquanto uma importante questão de Saúde Pública, a disseminação de doenças 

infecto-contagiosas em unidades prisionais, é apontada por Guirao Jr. (2001) ao relacionar 

as condições restritas de confinamento espacial às relações estabelecidas nas prisões, o que 

tem configurado situações de riscos não apenas endêmicos, mas epidêmicos, atingindo o 

conjunto da sociedade na medida que saem e entram regularmente milhares de pessoas que 

cumprem suas penas e retornam ao convívio da sociedade, além dos que lá trabalham e das 

visitas. Tal situação, é então agravada por condutas e comportamentos de risco, como 

compartilhamento de seringas entre Usuários de Drogas Injetáveis (UDI) e sexo 

desprotegido, facilitadores da transmissão de doenças como tuberculose, IST e aids. 

Entre outras condutas e comportamentos de risco comuns em populações 

confinadas, estudo de Giordani & Bueno (2002b), revela que mulheres detentas se tatuem 

nas prisões utilizando-se freqüentemente de materiais perfurantes indadequados, sem 

higienização ou esterilização dos mesmos.  

                                                 
355 Neste sentido, entre as recomendações aprovadas no Seminário Nacional sobre as Prevenção das DST, 
Aids e Uso Indevido de Drogas nos Sistemas Prisionais, realizado em Brasília, em 1999, inclui-se: “Deve ser 
incrementada a capacitação dos funcionários de nível superior e dos agentes de segurança, que têm um 
importante papel no contato com o detento. O próprio interno deve ser treinado como agente de educação 
entre seus pares .” (Brasil, 2001a, p. 23). 
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Também, fora das prisões, muitas se tatuam ou deixam-se tatuar por colegas de 

tráfico e outros, as vezes, sob o efeito de drogas, mas, inváriávelmente, em locais 

improvisados e usando materiais contaminados que as colocam em risco de infecção por 

doenças infecto-contagiosas, em especial às IST-aids e hepatites.  

Profundos conhecedores da ampla gama de causas e efeitos negativos que 

constituem o cotidiano existencial dos que vivem nas prisões brasileiras, Bitencourt (1991) 

e Gomes Neto (2000) afirmam que a idéia central defendida por inúmeros juristas, 

criminalistas, entre outros, tem sido pautada em princípios de uma progressiva 

humanização e liberalização do encarceramento enquanto via de permanente reforma, 

caminho intermediário entre o conservadorismo e a abolição total da pena de prisão.  

Diretamente relacionado a esta questão, pautando-se em análises científicas sobre a 

aplicabilidade das penas no Brasil, Gomes Neto apud Ferro (2000) convida-nos então, a  

refletirmos sobre as novas  e indispensáveis  mudanças  que  vêm  ocorrendo  na legislação 

penal brasileira, com a inserção de penas alternativas356 como meios de ressocialização e 

de punição de infratores, em resposta à falibilidade do sistema prisional/penitenciário.  

De acordo com Batochio apud Brasil (2001a), as punições alternativas oferecem 

alto grau de eficácia, consubstanciando fator de humanização do sistema e favorecendo a 

reinserção social. Portanto, a pena é compreendida como um método e não um objetivo em 

si mesmo e as punições alternativas são de fato, uma evolução na ciência penal.  

É o que Faerman (1998) e Giordani & Bueno (2001d) sugerem como saída, posto 

que de modo geral, o sistema carcerário de nosso país oferece poucas oportunidades às 

pessoas de desenvolverem algum aprendizado útil enquanto reclusas, capacitando-as a 

abraçarem outras opções que não a prática da criminalidade. A terapia ocupaciona l e a 

recreacional (TOR) é uma válvula de escape para a manutenção da saúde mental dos(as) 

reclusos(as).  

                                                 
356 Atividades laborais de acordo com a formação e profissão do(a) infrator(a) e penas pecuniárias, que 
incluem pagamento de multa ou, por exemplo, fornecimento de cestas básicas por algum tempo. A legislação 
brasileira autoriza a aplicação de 3 tipos de penas alternativas: a prestação de serviços comunitários ou a 
entidades públicas; a limitação ou interdição temporária de direitos ou a perda de bens e valores e a reclusão 
no fim de semana, quando a pessoa condenada é obrigada a passar 4 horas do sábado e do domingo em 
instituição educativa ou cultural credenciada pela justiça. O governo brasileiro estuda a possibilidade de 
ampliar para 19 os tipos de penas alternativas, visando aumentar a possibilidade de sua aplicação para 
condenações de até 4 anos. O projeto resultaria na retirada em torno de 44.000 presos das penitenciárias 
brasileiras (Magdabosco, 2000; Brasil, 2001a). 
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Além disto, em função do déficit de vagas nas prisões brasileiras, a aplicação 

efetiva da Lei nesse sentido, ajudaria muito a diminuir a superlotação do sistema e suas 

catastróficas conseqüências, como a promiscuidade, a revolta e variadas formas de 

violência (Cerca..., 2001).  

No Brasil, as penas alternativas podem ser aplicadas ao réu que não for reincidente 

em crime doloso; ao criminoso culposo357; quando a sentença de prisão não for superior a 

quatro anos e o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e, quando 

a culpa, os antecedentes e a conduta do réu, bem como os motivos e as circunstâncias, 

indiquem que a pena alternativa é suficiente.  

Porém, enquanto nos EUA e Europa, as penas alternativas respondem por 30% a 

40% das condenações, no Brasil, não chegam a 3%, aí incluídos os casos de suspensão de 

pena. Assim, enquanto na Inglaterra, 80 em cada 100 sentenças são de prestação de 

serviços, em nosso país, 98 são de penas de prisão, a cada 100 condenações. Apenas 10 

Estados brasileiros já instalaram as centrais de execução deste tipo de medida, financiada 

pelo Governo Federal e até 2001, apenas 3.424 pessoas foram beneficiadas.  

Segundo o Ministério da Justiça, em 2001 haviam 2.000 vagas para trabalho 

voluntário de sentenciados no Estado de São Paulo oferecidos pela Secretaria do Emprego, 

mas apenas cerca de 700 estavam sendo ocupadas (Muller apud Brasil, 2001a). 

Lima (2001) destaca o propósito de descarcerizar o Brasil, justamente, pela  

constatação de não haver perspectivas em curto prazo para a questão penitenciária, embora 

a população, de modo geral, alimente em relação as penas alternativas, uma nefasta idéia 

de impunidade não lhe dando sentido de punição ao crime cometido, pois a pena sem o 

estigma de prisão ainda não gera o efeito pedagógico esperado (D’Urso, 1993).  

Porém, sua efetivação poderia ocorrer através da oferta de trabalhos e cursos 

profissionalizantes, bem como, lazeres positivos e terapia ocupacional ou recreacional, 

visando melhorar a qualidade de vida na prisão e preparar a pessoa presa para o 

enfrentamento do mundo em liberdade.  

Quanto às atividades de lazer nas prisões brasileiras, na realidade, também deixam 

a desejar, predominando em muitas, a completa falta de oferta de atividades recreativas 

que favoreçam a manutenção da saúde física e mental do ser humano em situação de 

confinamento (Bueno, 1981; Bitencourt, 1991; Murray, 2001a; Giordani & Bueno, 2001d).  

                                                 
357 Que não teve intenção de cometer o crime. 
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Rudnicki (1999) cita que no sistema prisional brasileiro, as raras atividades de 

formação esportivas e culturais existentes, visam de fato, mais a inserção carcerária ao 

invés da inserção social e acabam sendo usadas pelos dirigentes como pequenos privilégios 

que garantem controle eficaz da massa carcerária.  

Mariner & Cavallaro (1998) resgatam que embora em uma linguagem um tanto 

inexata, o artigo 41 da LEP, em seu inciso V, determina proporcionalidade entre o tempo 

dedicado pelos(as) internos(as) ao trabalho e o tempo dedicado ao descanso e à recreação.  

Sendo que em algumas prisões existam áreas recreacionais, o exercício físico em 

Cadeias Públicas é limitado e em DPs é praticamente, impossível, pois na maioria das 

vezes, há pátios vizinhos às celas onde os(as) internos(as) ficam soltos(as) algumas horas 

durante o dia. Crônica superlotação nestes estabelecimentos, leva os indivíduos a passarem 

o tempo escutando rádio, cantando, jogando cartas e conversando, o que constitui uma 

rotina de completa indolência (Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).  

Ao referir-se, novamente, ao coronel Montesinos, Gomes Neto (2000) resgata que 

algumas de suas posturas contrárias a mortificação do eu citada por Goffman e favoráveis à 

ressocialização do delinqüente, continuam, até hoje, plenamente válidas, como por 

exemplo, na contraindicação da prisão celular ou individual e da incomunicabilidade 

absoluta, as quais comprovadamente, agem como fatores de desmoralização do indivíduo, 

podendo desencadear a loucura e até o suicídio. 

Sobre o suicídio, Bitencourt (1991) comenta 

“A elevada taxa de suicídio nas prisões é um problema universal 
comprovado por estatísticas confiáveis de países tão diferentes como 
França e Japão. A grande ocorrência de suicídios nas prisões é um bom 
indicador sobre os graves prejuízos psíquicos que a prisão ocasiona e 
autoriza a dúvida sobre a possibilidade de obtenção de algum resultado 
positivo em termos de efeito ressocializador, especialmente quando se 
trata de prisão tradicional, cuja característica principal é a segregação 
total.” (Bitencourt, 1991, p. 245).  
 

De acordo com Blasco (1991), parte do rechaço ao modelo ressocializador, é 

atribuído na maioria dos países, às teorias sociológicas da desviação358, ou seja, ao caráter 

dito normal do fenômeno da criminalidade, a qual, encerra em si mesma, inutilizando a 

aplicação de medidas ressocializadoras ao indivíduo. Assim, segundo o autor, tem sido 

dado muito mais ênfase no controle e na vigilância de presos(as), do que na assistência ou 

no apoio a esses, a partir do entendimento público de que a crescente delinqüência 

                                                 
358 Surgidas nos últimos anos 60 e começo dos 70. 
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agressiva não merece concessões, portanto, não deve ser beneficiada por ações voltadas à 

ressocialização de delinqüentes. 

Daí, o posicionamento favorável de muitos juristas e da sociedade em geral, quanto 

ao endurecimento das penas, seu maior rigor e severidade e uma suavização das garantias 

processuais que favoreça modos de operação mais eficazes das forças policiais. No 

entanto, ao considerar os freqüentes transtornos psicológicos causados no ser humano 

devido a vida em confinamento, Blasco (1991) argumenta que nos regimes 

penitenciários359 há sempre uma estranha união de funções antiéticas.  

Trata-se de um paradoxo, onde se por um lado as prisões devem servir como 

instrumento de controle e dominação, impondo ordem e segurança, por outro, devem 

propiciar a reabilitação e ressocialização do delinqüente. Mas, como fazê- lo num meio tão 

traumático como o  cárcere? (Pimentel, 1986; Bitencourt, 1991; Fragoso apud Pimentel, 

1991; Gomes Neto, 2000). 

 Blasco (1991) e Fandiño et al. (1999) reafirmam esta antiga duplicidade de papéis 

das instituições prisionais, como um elemento fundamental para sua compreensão, 

envolvendo punição - função jurídica mais óbvia da prisão -, e ressocialização do indivíduo 

delinqüente, a qual subentende a transformação das pessoas, visando corrigi- las, 

normatizá- las e, sobretudo, reintegrá- las à vida em sociedade.  

 Tal como Gomes Neto (2000), os autores resgatam que estes dois contraditórios 

papéis são desenvolvidos simultaneamente no interior do cárcere por mecanismos 

disciplinatórios desde o início do século XIX. Sendo assim, a questão poder/dominação 

está para a pena privativa de liberdade, ao mesmo tempo em que se mostra incompatível 

com a reforma e reabilitação da pessoa infratora.  

 Ainda, dentre os efeitos devastadores que a prisão exerce sobre a vida e 

personalidade do encarcerado, Magdabosco (2000) comenta que ela  

“...reforça valores negativos, cria e agrava distúrbios de conduta, é uma 
escola do crime. O isolamento forçado, o controle total da pessoa do 
preso não podem constituir treinamento para a vida livre, posterior ao 
cárcere. Para tudo agravar, o estigma da prisão acompanha o egresso, 
dificultando seu retorno à vida social.” (Magdabosco, 2000, p. 11).   

 

                                                 
359 “...são as formas de administração das prisões e os modos pelos quais se executam as penas, obedecendo a 
um complexo de preceitos legais ou regulamentares.” (Pimentel, 1989, p. 265). 
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Portanto, grande número de reincidências decorre, graças a marca deste estigma 

irreversível somado ao despreparo, aos experientes subsídios para o aprimoramento de  

técnicas de delinqüência aprendidas no cárcere e a revolta da maioria por saber que a lei 

brasileira protege somente os mais abastados (Bitencourt, 1991; Cintra Jr., 1993; Sá, 1998; 

Magdabosco, 2000).  

Embora afirme que a prisão possa ser uma excelente instituição para a reforma do 

criminoso, D’Urso (1993) corrobora que quase tudo quanto se pode contribuir para solapar 

e desmoralizar a personalidade humana, se encontra nas prisões de hoje e nos métodos 

contemporâneos de administração penal.  

Gomes Neto (2000) destaca que, na época de Montesinos, outras inovações 

meritórias e que causaram polêmicas foram implantadas, dentre elas: as permissões para 

saídas temporárias do preso; o sistema de prisão aberta360; a liberdade condicional361 e a 

oferta de trabalho com cunho terapêutico/reabilitador e remunerado, por entender tratar-se 

da melhor forma de estimular o delinqüente a interessar-se por alguma atividade produtiva, 

inclusive, para competir comercialmente362 (Cintra Jr., 1993). 

Reportando-se à prática da laborterapia 363 - também prevista na LEP -, de acordo 

com a atual realidade do sistema penal brasileiro364,  

“Este problema ainda não foi resolvido satisfatoriamente. O trabalho 
penitenciário enfrenta a triste sina de ter que ser ineficiente, marginal e 
improdutivo, com evidente desvinculação do meio social. Embora se fale 
na missão ressocializadora da pena, a própria sociedade pressiona para 
que a realidade penitenciária seja somente um meio de isolamento, onde 
as possibilidades de conseguir uma autêntica reintegração social são 
praticamente inexistentes.” (Gomes Neto, 2000, p. 81).  
 

Então, Araújo apud Facom (1995); Mariner & Cavallaro (1998) e Castanheira et 

al. (1999) referem-se ao artigo 31 da LEP, o qual prevê que o condenado à pena privativa 

da liberdade está obrigado ao trabalho, na medida de suas aptidões e capacidade. 

                                                 
360 Antecedente do regime aberto de prisão, existente nos dias atuais.  
361 “...o sistema  de reduzir em uma terça parte a duração da condenação, como recompensa à boa conduta.”, 
baseado em respaldo legal (Mariner & Cavallaro, 1998;  Gomes Neto, 2000, p. 84).  
362 Neste sentido, não interessava o trabalho como meio de especulação, mas como forma de ensinamento, 
posto que o objetivo maior, era o benefício moral do apenado, muito mais que o lucro (Gomes Neto, 2000).  
363 Tratamento prisional através do trabalho. Segundo Souza (1984, p. 303) “...tratamento deve ser entendido 
como um processo de estimulação e valorização do senso de responsabilidade do preso, a fim de que, através 
de técnicas apropriadas, readquira sua condição de ser social e, como tal, seja dotado não apenas de um 
complexo biopsíquico mas, também, de um equipamento ético.”.  
364 De acordo com Mariner & Cavallaro (1998), o Brasil não tem um único sistema  penal, mas muitos. Os 
estabelecimentos prisionais brasileiros são separados em conjuntos e administrados pelos governos estaduais, 
o que faz com que tenham estruturas organizacionais distintas, polícias independentes e, em alguns casos, leis 
de execução penal suplementares. Isto propicia uma ampla variedade de assuntos, inclusive no tocante a 
superlotação. 
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Conseqüentemente, fica prejudicado(a) aquele(a) que, pelo artigo 126 e seguintes 

desta mesma Lei, não esteja enquadrado por suas aptidões e capacidade, ao trabalho 

oferecido. Está previsto, também, que as firmas beneficiadas pelo trabalho do(a) 

apenado(a) devem pagar por ele três quartos do salário mínimo vigente, fato que em geral 

não ocorre.  

No Brasil, de acordo com Facom (1995), as poucas empresas privadas que se 

interessam pela mão–de-obra presidiária, embora sejam contempladas com uma redução na 

sua carga tributária, mão-de-obra farta e barata, água, luz e aluguel a custo zero e 

inexistência de encargos trabalhistas, nem sempre remuneram, e, quando o fazem, quase 

sempre não pagam a quantia prevista na Lei (Oliveira, 2000; Giordani & Bueno, 2001d).  

Na verdade, o empresariado tem uma imagem estereotipada da pessoa detenta, um 

entrave insolucionável e, em relação ao Estado, há mais falta de iniciativa do que 

preconceito. Enquanto empresários temem que durante uma rebelião, materiais e máquinas 

sejam danificadas; que o preso roube a matéria prima; que pessoas encarceradas não 

gostam de trabalhar e o trabalho delas não rende, o Estado não contribui com infra-

estrutura e mantém a superlotação, como no caso das presas da Penitenciária Feminina da 

Capital, onde aproximadamente 450 delas trabalham em porões e cantos sem a menor 

acomodação, oficinas improvisadas onde a rede elétrica encontra-se saturada (Oliveira, 

2000).  

Ainda, a respeito da remuneração paga aos(as) detentos(as) por seu trabalho, a 

LEP a justifica e prevê seu uso para à indenização dos danos causados pelo crime (desde 

que determinada judicialmente); a assistência da família do preso; as pequenas despesas 

sociais; ao ressarcimento ao Estado das despesas realizadas com a manutenção do 

condenado...a quantia restante será depositada para a constituição do pecúlio, em caderneta 

de poupança, que será entregue ao condenado quando posto em liberdade (Castanheira et 

al., 1999). 

Assim, tanto o ensino formal como o trabalho, enquanto direitos sociais de grande 

relevância à reeducação humanitária da pessoa encarcerada, colaboram na formação da  

personalidade do(a) detento(a), ao criar- lhe hábito de autodomínio e disciplina social, 

possibilitando- lhe uma profissão a ser posta a serviço da comunidade livre.  

Por sua vez, Cintra Jr. (1993) reafirma que embora o trabalho nas prisões, seja 

tradicionalmente, encarado como terapia educacional de conteúdo reeducativo e 

ideológico, só adquire importância se levarmos em conta, o objetivo de enquadrar o preso 

na ordem capitalista. O autor complementa sua idéia com duas questões que acredita serem 
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fundamentais: “Se não tivesse sido excluído do mercado de trabalho, no pré-delito, teria 

delinqüido? Ao sair da prisão, encontrará oportunidade na sociedade, preconceituosa...?” 

Saint-Clair (2002) no entanto, aponta para o drama de ex-detentos(as) que buscam 

trabalho em nossa sociedade, mas, só encontram preconceito. Segundo o autor, dar 

oportunidade de trabalho honesto a um(a) egresso(a), ainda implica em conceder- lhe 

perdão social, o que no Brasil soa como injustiça. Inevitavelmente, fatores como a falta de 

qualificação da grande maioria dessas pessoas, unida ao estigma de ex-presidiário(a), 

contribuem para o retorno à criminalidade e reincidência prisional. 365 

Esta problemática, enquadra-se na crítica que Bitencourt (1991) faz à sociedade, 

ao citar que a crise do sistema penal não é algo derivado estritamente, de sua essência, 

mas, resultado de uma deficiente atenção que a sociedade e principalmente, os governos 

têm dispensado ao problema penitenciário que urge uma série de reformas, mais ou menos 

radicais capazes de tornar a pena privativa de liberdade um meio reabilitador.  

Outro aspecto específico a ser considerado, é que a maioria das tarefas 

normalmente, dadas a presos(as) no interior das prisões, é de caráter alienante, sem 

qualquer efeito no sentido de integrá- los(as) no mercado de trabalho, mesmo porque, há 

tarefas executadas na prisão, que jamais as realizarão quando em liberdade, até porque a 

demanda de mão de obra já está preenchida por outros(as) presos(as), de forma bastante 

conveniente para os fabricantes.  

Deste modo, quando há disponibilidade de trabalho nas prisões, além dele 

preencher meramente o aspecto ocupacional/terapêutico, proporciona exploração de mão 

de obra barata pela iniciativa privada. Por isso, Cintra Jr. (1993) defende a existência de 

maior interação entre o ensino obrigatório e o trabalho.  

É importante que a grande maioria da massa carcerária no Brasil, tem baixo nível 

de escolaridade, o que reduz seus atrativos para o mercado de trabalho. Mariner & 

Cavallaro (1998) mencionam que os artigos 17 a 21 da LEP, determinam a implantação de 

programas educacionais nas prisões, garantindo no mínimo, a educação escolar primária 

além de assegurar, através de seu artigo 19, treinamento vocacional e profissional a 

todos(as).  

                                                 
365 Embora não muito precisos, os dados do censo de 1995, realizado pelo Departamento Penitenciário 
Nacional (DEPEN), revelou que 85% dos presos são reincidentes. Em São Paulo, onde vivem 43% dos 240 
mil detentos do país, segundo a Secretaria da Administração Penitenciária, 52% dos presos do Estado têm 
passagens anteriores pela prisão. Se fosse considerado também quem reincide no crime, mesmo sem ser 
preso, a taxa chegaria a 75% (Silva apud Saint-Clair, 2002).  



 
 

 

291 Revisão da Literatura

A respeito do baixo nível de escolaridade da massa carcerária brasileira366, Brasil 

(2001a) afirma que 84% do total, ingressam no sistema prisional, com o ensino 

fundamental incompleto, porcentagem muito semelhante as encontradas em diversos 

estudos de Giordani (2000) e Giordani & Bueno (1998, 1999, 2000c, 2001a, 2001b, 2001c, 

2001d, 2002). 

Ainda, sobre a prática da educação nas prisões, Cintra Jr. (1993) apóia a inclusão de 

cursos profissionalizantes que dêem prioridade a pessoas com carências sociais mais 

evidentes, sendo posteriormente encaminhadas à realização de serviços diretamente pelo 

Estado, sem que haja quebra de continuidade após o cumprimento de pena.  

Segundo este autor, com isso, poder-se- ía diminuir as contratações de obras e 

serviços à iniciativa privada, amenizando os gastos públicos, para enriquecimento de 

grupos privados, que evoluíram da histórica corrupção nas licitações para uma verdadeira 

apropriação privada do Estado. 

Ao ter também, a chance de trabalhar enquanto na prisão, a pessoa é beneficiada 

pela remição367 de pena e prepara-se para a prestação de serviços quando em liberdade, 

podendo prover seu auto-sustento e até, de toda sua família (Magdabosco, 2000).  

Conforme Castanheira et al. (1999), mesmo o(a) preso(a) provisório(a)368 não 

estando pela Lei obrigado(a) a trabalhar, as atividades laborterápicas podem lhe ser 

facultadas e sua prática dará, igualmente, direito à remição da pena, tão logo venha a ser 

aplicada.  

No entanto, apesar destes direitos estarem claramente, estabelecidos na Lei, 

apenas a menor parte da massa carcerária do Brasil, recebe educação formal, 

desenvolvendo atividades recreativas e trabalhando nas prisões, e conseqüentemente, 

podendo ser favorecida com a diminuição do tempo de reclusão (Godoy, 2000b; Giordani 

& Bueno, 2001d). 

Por sua vez, a superlotação conforme já citada, especialmente em DPs e Cadeias 

Públicas,  contribui para a escassez de trabalhos. Daí então, serem raras nesses locais, as 

oportunidades educacionais e de treinamento aos(as) detentos(as) para os(as) quais, 

nenhuma ou poucas atividades construtivas são oferecidas no sentido inclusive, de ajuda-

                                                 
366 Até o ano de 2001, girava em torno de 230.000 pessoas, sendo 95% do sexo masculino (Cardoso Jr, 
2001). 
367 O direito a um dia de pena remido a cada três trabalhados, posteriormente abatidos no tempo de 
condenação em regime fechado de prisão (Facon, 1995; Castanheira et al., 1999). 
368 Indivíduo que foi privado de sua liberdade individual, encontrando-se recolhido em uma prisão, mas que 
não está preso em caráter definitivo e sim, temporariamente (Silva, 1997). 
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los(as) a canalizar sua agressividade e energias sexuais (Bitencourt, 1991; Mariner & 

Cavallaro, 1998; Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).  

Sendo assim, quando não lhes são dados trabalho, escola e nem atividades de 

lazer interessantes, todos se sentem desamparados e comumente, muitos buscam apoio em 

grupos subterrâneos, como as únicas instâncias capazes de atender a uma reivindicação. É 

deste modo que a ausência do Estado permite a formação dos poderes paralelos, a exemplo 

das facções criminosas que têm se multiplicado em praticamente todos os presídios de 

nosso país (Silva apud Nascimento, 2000). 

Não obstante, o ócio é um dos elementos que compõem o estigma do preso, 

considerado pelo cidadão comum um privilegiado, por ter sustento garantido sem estar 

subjugado à escravidão do trabalho. Quando ele inicia o cumprimento de sua pena, passa 

de provedor de sua família para dependente dela. A prisão é o lugar onde se completam os 

circuitos da revolta, do aprendizado do crime e da aquisição de vícios pelo ócio (Caon, 

1989). 

Apontando a omissão do Estado369 aos direitos dos presos em geral, Magdabosco 

(2000) cita que, embora nos artigos 10 e 17 da LEP estejam previstos o direito à assistência 

ou tratamento reeducativo,370 com o propósito de formar a pessoa do recluso fora da época 

oportuna, na prática, isso não ocorre integralmente, de modo padronizado e com amplitude 

sistêmica. Tal realidade, também contraria o que rege a Legislação Positiva da ONU371, e, 

dá-se conforme argumenta a autora, devido a falta de materiais e recursos humanos; de 

assistência adequada à saúde física e mental; pela falta de instrução escolar e profissional, 

assim como, de assistência religiosa372, principalmente, no interior dos estabelecimentos 

destinados a privação de liberdade.  

                                                 
369 O preso tem direito social ao trabalho (art. 6º da CFB). “Ao Estado incumbe o dever de dar trabalho ao 
condenado em cumprimento de pena privativa de liberdade, ou àquele a quem se impôs medida de segurança 
detentiva. É direito do preso à atribuição de trabalho e sua remuneração” (Art. 41, II, da LEP) (Castanheira et 
al., 1999, p. 8). 
370 Conjunto de medidas sociológicas, penais, educativas, psicológicas e métodos científicos direcionados ao 
delinqüente, objetivando modelar sua personalidade para prepara-lo a reinserção social e prevenir a 
reincidência. Termo técnico usado no Direito Penitenciário, na Criminologia e na Legislação Positiva da 
ONU (Magdabosco, 2000). 
371 Amplo conjunto de Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros das Nações Unidas, adotadas pelo 
Conselho Econômico e Social, em 1957. É um dos mais importantes documentos internacionais que detalham 
os direitos humanos das pessoas encarceradas, fornecendo normas básicas de como os governos devem 
cumprir com suas obrigações perante o Direito Internacional (Mariner & Cavallaro, 1998). 
372 Quanto ao direito à liberdade de culto, esse se encontra previsto na LEP em seu artigo 24, porém, as 
Cadeias Públicas e DPs, ao contrário das Penitenciárias, não têm espaço para a prática religiosa dos(as) 
presos(as).  
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Há no entanto, algumas exceções no sistema prisional brasileiro em vigência, 

conforme indicam os seguintes dados estatísticos mencionados pela Coordenação Nacional 

de DST/aids (CN-DST/AIDS) em relação à populações confinadas até o ano de 2002: “Em 

S. Paulo, por exemplo, um projeto cooperativo entre a Secretaria de Administração 

Penitenciária e a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) obteve o 

respeitável índice de 50,45% de presos com trabalho efetivo nas prisões, 17,3% deles 

envolvidos em estudos regulares.” (Brasil, 2002b). De acordo com Brasil (2001a), em 

2001 no Estado de São Paulo, de 10 mil alunos acompanhados pela FUNAP, 6 mil foram 

alfabetizados.  

Em recentes dados, estes números infelizmente, não representam a regra, 

realidade, à qual, somam-se uma série de outros fatores negativos, contribuintes para que 

inúmeros autores, em especial, sociólogos, juristas, antropólogos, psiquiatras e psicólogos 

coadunem com a afirmativa de que o atual sistema prisional brasileiro e conseqüentemente, 

a pena de prisão ou segregação da liberdade, faliram, mesmo sendo uma necessária 

resposta penal reservada à criminalidade violenta (Cintra Jr., 1993; Facom, 1995; Faerman, 

1998; Gomes Neto, 2000; Rolim, 2000; Lins e Souza apud Brasil, 2001a). 

Esta realidade, com todas as suas faces negativas, mesmo que ainda não admitida 

na mídia pelos altos escalões administrativos da Segurança Pública e do Sistema   

Penitenciário do Brasil, é atribuída a várias causas, mas sua base implanta-se na carência 

estrutural da presente conjuntura econômica pela qual atravessa nosso país, assim como 

tantos outros (Magdabosco, 2000; Gomes Neto, 2000; Giordani et al., 2002).  

Esta complexa problemática, torna os clássicos estudos de Erving Goffman e 

Michel Foucault, sobre estruturas e mecanismos internos de antigas prisões e seus 

habitantes, ainda muito atuais, posto se adequarem, perfeitamente, às condições desumanas 

da maioria das prisões no mundo, em pleno século XXI, o que inclui quase todas as 

instituições penais brasileiras em funcionamento, gradativamente, transformadas de forma 

tacanha, inoperante e deficitária, em desacordo as necessidades emergentes 

contemporâneas. Em grande parte, isso ocorre porque o governo, também, não tem levado 

em conta, o aumento da população brasileira que nos últimos trinta anos, passou de 

aproximadamente, 70 para 169 milhões de pessoas, sendo que sua metade é de mulheres. 

 Inúmeras publicações científicas e não científicas têm contemplado a falência do 

atual sistema prisional, embasadas em situações óbvias envolvendo problemas que vão 

desde os altos índices de violência até a desenfreada criminalidade no Brasil (Mariner & 

Cavallaro, 1998; Rudnicki, 1999; Ryff, 2001; Ferrari, 2001; Pinho, 2002). 
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Cabe ressaltar no entanto, uma exceção que, segundo Godoy (1999), merece ser 

citada como modelo positivo, meio a péssima estrutura das prisões brasileiras. Trata-se da 

Cadeia Pública de Bragança Paulista, localizada no interior do Estado de São Paulo. Com a 

criação da Associação de Proteção e Assistência Carcerária (APAC), uma iniciativa da 

comunidade local para ajudar a polícia a administrar a Cadeia, o dinheiro que ía para o 

fornecedor da alimentação dos presos, passou a ser utilizado por esta entidade, de forma a 

diminuir o custo/refeição diário.  

Foi também, construído com a verba mensal excedente, outro prédio que dobrou a 

capacidade da Cadeia e o prédio antigo foi reformado, de modo que as celas foram 

mobiliadas com beliches, armários e aparelhos de TV e os banheiros, com espelhos, 

azulejos e duchas. Em suas quatro oficinas de trabalho, mais de 150 presos produzem 

componentes eletrônicos, antenas e artesanatos. Além disso, o dinheiro é empregado na 

compra de computadores e pagamento de médico, dentista, assistente social, advogado e 

psicólogo. Visa com isto, a oferecer um tratamento humanitário e justo às pessoas em 

situação de confinamento prisional. Mesmo assim, problemas existem, representados pela 

presença de drogas no interior desta prisão masculina, levadas por visitantes e 

funcionários, além de algumas fugas já ocorridas.  

Mas, o autor deixa claro que, há nesta humanitária exceção, a preocupação da 

direção da APAC, em tornar-se independente da verba do Estado, montando uma fábrica, 

em um terreno de 2 mil metros quadrados, localizado ao lado dessa Cadeia. Tal propósito, 

tornaria possível empregar, além dos presos, ex-detentos que não conseguissem trabalho 

após o cumprimento da pena. A idéia é tentar recuperar o tempo que o preso passa 

confinado na prisão, para que então, volte mais bem preparado ao seio de sua família e da 

sociedade.  

Apesar da presente crise, Gomes Neto (2000) pondera não mais poder ignorar que 

nos últimos tempos, houve um aumento da sensibilidade social em relação aos direitos 

humanos373 e à dignidade do homem, posto que,  

                                                 
373 O autor refere -se a uma não ignorância social dos problemas que a prisão apresenta e o respeito que 
merece a dignidade dos que antes de serem criminosos, são seres humanos. Cita o interesse da ONU, o 
trabalho da Anistia Internacional e as principais Declarações relativas aos direitos e deveres humanos 
ocorridos em Bogotá, 1948; Paris, 1948; Genebra, 1955; Nova Iorque, 1966 e São José 1969.  
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“A consciência moral está mais exigente nesses temas. Se fizermos uma 
observação mais rigorosa constataremos que as guerras e outros crimes 
do passado são equivalentes aos de hoje, com a agravante de que 
freqüentemente se realizam em nome de uma religião de moral universal. 
...em suma, tudo o que nos choca e escandaliza no passado 
humano...deve ser julgado segundo o grau de evolução da consciência 
moral correspondente a cada época.” (Gomes Neto, 2000, p. 88).  

 
No entendimento do autor, tal conscientização tem levado a um crítico 

questionamento dos aspectos teórico e prático da pena privativa de liberdade, contribuindo 

ainda mais para o debate sobre a crise do sistema penal vigente, já que as prisões são 

cenários de constantes violações dos direitos humanos e conseqüentemente dos direitos dos 

presos374 (Bitencourt, 1991; Cintra Jr., 1993; Magdabosco, 2000; Giordani & Bueno, 

2000b; Giordani & Bueno, 2002). 

Segundo Pimentel (1991), a violência social está intrínseca nos aparelhos policial e 

carcerário, configurando-se como violência institucional ao abranger tanto os direitos 

suprimidos em conjunto com a pena, como os que não deveriam ser afetados pela privação 

de liberdade a serem:  

“...a privação sexual, a supressão dos direitos políticos, a perda da 
identidade, o desrespeito ‘a dignidade, a censura à correspondência, as 
limitações ou restrições de visitas, a ausência de trabalho eventual... – 
como especialmente a violência pessoal resultante da opressão dos 
guardas, dos castigos desumanos, da agressão de outros detentos 
(pessoal, sexual e patrimonial), as execuções disfarçadas em tentativas 
de fugas e os extermínios coletivos em casos de protestos, levantes ou 
motins de presos.” (Fragoso apud Pimentel, 1991, p. 386).  
 

Portanto, desde de que a LEP entrou em vigor no Brasil, depois de sancionada pela 

Presidência da República, o que se evidencia clara e diariamente, é um crônico desrespeito 

a muitos de seus artigos e incisos, não sendo cumpridos na prática pelo Estado, embora 

seja o único autorizado a executar a penalização de indivíduos criminosos, assim como, 

segundo a ONU, à quem cabe garantir o cumprimento dos direitos humanos individuais e 

coletivos de todos os cidadãos brasileiros, inclusive, daqueles em confinamento prisional 

(Cintra Jr., 1993; Martíni apud Pinho, 2002; Giordani & Bueno, 2000b; Giordani & Bueno, 

2002).  

No entanto, para Sá (1998), o Estado, ao decretar, através da sentença do juiz, a 

pena de prisão, explicita, formaliza e consagra uma relação de antagonismo entre o 

condenado e a sociedade.  

                                                 
374 Os direitos mais transgredidos nas prisões de todo o mundo são: à salvaguarda da dignidade; o respeito da 
pessoa humana e à intimidade.  
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Conforme refere D’Urso (1993), mediante a impossibilidade de erradicação total do 

crime, o Estado como titular do direito de punir, deve além de reprimí- lo, prevení- lo a fim 

de atenuar, o quanto possível, sua freqüência e efeitos na sociedade, mas cotidianamente, 

não é bem isso que acontece.  

Assim, Gomes Neto (2000) depreende que apesar da existência da LEP seus 

objetivos ainda não foram alcançados, primeiro porque não houve uma política criminal 

adequada, e parece que não há vontade política para torná- la efetivamente auto-aplicável. 

...acabou por se transformar em muitos aspectos em letra morta, pelo descumprimento e 

total omissão dos poderes constituídos na alocação de recursos financeiros, humanos e 

materiais necessários à sua implementação.  

Entre outras conseqüências, constata-se uma violência crescente dentro e fora do 

sistema prisional brasileiro, a qual, tem merecido grande destaque nos noticiários que 

também, denunciam a omissão do Estado, através da falta de capacitação profissional, da 

insuficiência de verbas, da ausência de uma política criminal adequada e até mesmo da 

falta estrutural de estabelecimentos prisionais, sendo apenas alguns dos fatores de maior 

contribuição ao caótico cotidiano das prisões em nosso país (Blasco, 1991; Giordani, 2000; 

Gomes Neto, 2000; Brasil, 2001a; Giordani & Bueno, 2002a).  

Frente tal conjuntura, Magdabosco (2000) resgata que, a pessoa encarcerada não 

só tem deveres como os direitos humanos do preso estão previstos em vários documentos 

internacionais e nas Constituições modernas, conforme enunciam os artigos 38 e 41 da 

LEP. A lista de direitos apontados pela autora, permite-nos então, um comparativo com a 

atual prática penitenciária brasileira, aonde chegamos a dois importantes grupos de 

violências contra pessoas vivendo em regime fechado de prisão, a considerar: a ilegalidade 

da prisão ou duração excessiva da pena e a maneira de execução da prisão.  

Então, a autora esclarece que no primeiro caso, enquadram-se as prisões 

absolutamente arbitrárias, praticadas pela polícia: falta de documentos, prisão para 

averiguações, prisões correcionais, por suposta vadiagem e por batidas ou blitiz policiais; 

prisões que ultrapassam o cumprimento da pena; que se prolongam por simples falta de 

conveniência do advogado.  

  Já, no segundo caso, encontram-se a superlotação das celas; falta de higiene e 

sanitários; ociosidade dos presos; castigos arbitrários; o estupro; os espancamentos, maus 

tratos, torturas. Não raro, é freqüente a violenta vistoria policial de detentos(as), 

caracterizada por notórios instantes de brutalidade, o que inclui execuções primárias,  
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envolvendo policiais civis 375 e militares. Há diversos relatos na mídia de espancamentos de 

presos(as) por policiais, após o domínio de rebeliões e tentativas de fuga. Além, muito 

mais freqüentes e até crônicos, são os abusos que não chegam a implicar em morte, mas 

atingem níveis de tortura (Sá, 1998; Magalhães, 2000; Aguiar, 2000; Silva, 2000; 

Magdabosco, 2000; Fuschini & Reina, 2002; Giordani & Bueno, 2002a).  

Diversos depoimentos de presos(as) detidos(as) em prisões brasileiras, coletados 

por Mariner & Cavallaro, confirmam a existência de salas de tortura em Delegacias ou DPs 

do Brasil, onde o pau de arara376 é utilizado como meio de interrogatório de suspeitos 

criminosos (Mariner & Cavallaro, 1998; Magalhães, 2000; Aguiar, 2000; Silva, 2000; 

Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).  

Leal (1991) refere-se a essa prática como tortura policialesca ou inquisitorial, 

infração praticada em decorrência do exercício de uma função pública, portanto, por 

motivo meramente funcional ou instrumental, contra suspeitos e acusados de crimes 

comuns, objetivando coletar informações ou confissões. 

O autor, assim a comenta: 

“...geralmente praticada nos porões dos presídios e cadeias, por 
funcionários subalternos (agentes, investigadores, comissários, 
carcereiros e soldados policiais-militares), conta com o apoio disfarçado 
ou com a conivência declarada de magistrados, membros do Ministério 
Público e autoridades policiais. É tolerada com base no entendimento de 
que, em relação a certos suspeitos, o único meio de se obter a prova 
material e da autoria do crime é através do castigo físico ou mental.” 
(Leal, 1991, p. 399) .  

 
Conforme afirmativa deste promotor de justiça, a condenação judicial de policiais 

por abuso de poder ou lesão corporal, depende sempre do nível de aperfeiçoamento 

democrático de cada Nação e, conseqüentemente, do efetivo grau de respeito Estatal, às 

garantias e liberdades individuais, uma vez que a tortura nos meios policiais, ocorre em 

quase todos os países.  

No Brasil, no entanto, a impunidade prevalece em todos os níveis do processo 

criminal, mostrando que as balanças da justiça pesam a favor dos que cometem esses 

abusos, os quais contam muitas vezes, com a conivência de autoridades policiais e 

membros do Ministério Público (Mariner & Cavallaro, 1998).  

                                                 
375 De acordo com Presídio..., (2000d), não cabe à Polícia Civil cuidar de presos, nem se admite que policiais 
se transformem em carcereiros. Portanto, a responsabilidade de presos(as) em Delegacias em condições 
subumanas, é inteiramente do governo estadual e não da polícia.  
376 Consiste de uma barra de ferro na qual a vítima é suspensa por trás dos joelhos com as mãos amarradas 
aos tornozelos, onde a vítima, normalmente despida, sofre espancamentos, choques elétricos e afogamentos 
(Mariner & Cavallaro, 1998). 
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Zaffaroni (1991) reafirma esta situação, ao comentar que a impunidade e a 

criminalização são orientadas pela seleção desigual de pessoas, levando-se em conta seu 

status social e não o fato-crime em si, conforme preconiza a dogmática Penal. O que se 

verifica de fato em nossa sociedade, é que grupos poderosos possuem a capacidade de 

impor ao sistema uma quase que total impunidade das próprias condutas criminosas. 

Mesmo em massacres de larga escala, como o do Carandirú377 em outubro de 1992, 

e outros já praticados pela polícia contra prisioneiros no Brasil, a impunidade apresenta-se 

como um problema crônico encorajador de abusos subseqüentes, posto que poucos oficiais 

agressores foram criminalmente processados por suas ações e um número menor ainda, foi 

condenado (Cintra Jr., 1993; Varella, 1999; Giordani & Bueno, 2002c).   

De modo geral, as punições autorizadas pela LEP em seus artigos 45 e 53, para 

infrações disciplinares cometidas por presidiários(as), seguem uma ordem crescente de 

gravidade e que compreendem: advertências verbais, repreensão, restrição ou suspensão de 

certos direitos como as visitas, por exemplo, e um máximo de trinta dias de isolamento 

disciplinar.  

 Em contrapartida, proíbe os castigos coletivos, o uso de cela escura e punições que 

colocam em risco a saúde mental ou física do(a) interno(a)378 (Mariner & Cavallaro, 1998).  

 Mas, entre muitos trechos indicativos de infração a LEP, escritos pela CNDH, um 

deles descreve as péssimas condições de mulheres detentas recolhidas em celas de 

isolamento, em uma prisão do Ceará:  

“São três pequenos cubículos escuros e úmidos aos quais se tem acesso 
após uma serpentina de corredores e portas chaveadas. Em um deles, 
uma das internas recolhidas nos mostrou a situação dramática do 
isolamento levantando o colchão onde dormia sobre uma espécie de 
estrado. Em baixo, havia um buraco no concreto, uma verdadeira 
cloaca onde habitavam inúmeras baratas.” (Presídio..., 2000a, p. 2). 

 
 Outra situação foi igualmente descrita, relativa a Penitenciária Feminina do 

Butantã, onde as celas de isolamento repetem a inadequada estrutura do chamado duplo 

encarceramento, ou seja, celas dentro de uma cela onde freqüentemente as presas são 

espancadas por funcionários da carceragem.  

                                                 
377 Maior massacre penitenciário da história do país, cometido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo. 
Com o propósito de conter uma rebelião na Casa de Detenção de São Paulo, armados com revólveres, 
escopetas e metralhadoras, os policiais mataram 111 presos (Oyama, 2001a). 
378 Particularmente na seqüência das rebeliões, tentativas de fuga e outros incidentes sérios, mas às vezes 
mesmo por ofensas triviais, agentes penitenciários e policiais desconsideram as restrições da LEP e recorrem 
a violência física que compreende execuções sumárias, tortura e outros abusos físicos. 
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 Já, por ocasião de uma rebelião na Penitenciária Feminina do Tatuapé,  onde uma 

agente penitenciária foi refém das detentas, ao ser libertada denunciou através da imprensa 

que “...as detentas sofrem maus tratos e responsabilizou a diretora do estabelecimento 

pela situação.” (Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d; Bakos, 2000).  

 Ao comentar os efeitos danosos à saúde mental de internos(as), advindos de 

prolongados períodos de isolamento, a CNDH, relatou que no Presídio Central de 

Piraquara, no Estado do Paraná, um detento foi mantido isolado em cela durante 7 anos, o 

que o fez perder totalmente a noção dos acontecimentos exteriores. Depois de condenado a 

70 anos de detenção, foi completamente esquecido num espaço restrito onde não havia 

rádio ou aparelho de TV, e, até então, não tinha recebido  sequer uma visita. O interno, ao 

ser retirado do local pela Comissão para uma caminhada em dependências da instituição 

penal onde havia uma horta, após responder algumas perguntas, solicitou que fosse 

novamente conduzido a sua cela (Bitencourt, 1991; Presídio..., 2000d).  

 Rodley apud Leali & Melo (2001), publicaram parte do conteúdo do relatório da 

ONU, divulgado em Genebra, no ano de 2001, no qual, a prática de tortura no Brasil é 

denunciada como uma maneira sistemática e disseminada.  Seu relator condena a situação 

subumana da massa carcerária em geral, sendo que muitas pessoas, vivem amontoadas em 

Delegacias, Cadeias e Presídios de nosso país.  

 Neste documento, a tortura também é citada como uma prática em todas as fases da 

detenção no momento da prisão, nas delegacias, nas penitenciárias e nas instituições para 

jovens delinqüentes. Não acontece com todos, nem em todos os lugares; acontece em sua 

maioria para criminosos pobres e negros envolvidos em crimes de menor gravidade ou 

relacionados ao tráfico de drogas, em pequena escala. 

 Foi registrado ainda, que as causas da tortura policial e maus-tratos aos presos no 

Brasil, variam da intenção de obter informações e confissões forçadas à manutenção de um 

sistema de extorsão, considerando-se que o treinamento e a formação profissional de 

policiais e de agentes penitenciários é inadequado. Em alguns casos sequer existe. Uma 

cultura de brutalidade e, freqüentemente, de corrupção está disseminada.379 

                                                 
379 Cintra Jr. (1993) resgata que nas Regras Mínimas para o Tratamento de Prisioneiros, aprovadas pela ONU 
em 1955, recomenda-se que os funcionários do sistema  devem ser treinados, em cursos de adequação à 
delicada tarefa de lidar com pessoas socialmente desajustadas, com reciclagens periódicas e 
acompanhamento do desempenho. Porém, à distância das polícias e forças armadas, evitando assim, qualquer 
interferência dos que prendem na fiscalização do cumprimento da pena.  
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 A respeito da má remuneração de agentes penitenciários no Brasil, a mídia também 

já noticiou inúmeros movimentos grevistas da categoria, motivados por esse fator (Mariner 

& Cavallaro, 1998; Fadel, 2000; Leali & Melo, 2001).  

 A exemplo da corrupção policial, muito freqüente em estabelecimentos prisionais, 

Presídio..., (2000b) refere-se a Delegacia Especializada no combate aos crimes contra o 

patrimônio (DEPATRI) em São Paulo, como uma masmorra medieval.380 Nela, as 

dificuldades vividas pelos internos conformam um próspero mercado para os policiais 

corruptos, acostumados a cobrar dos internos R$ 10,00 para a compra de uma lâmpada; R$ 

10,00 a R$ 20,00 por um telefonema ou R$ 40,00 por um chuveiro, por exemplo.  

 Como anteriormente, mencionado, a freqüente extorsão entre presos, também 

compõe um elenco enorme de abusos que, somados as condutas ilícitas de igual caráter de 

muitos agentes policiais, geram revoltas e aniquilam com a integridade da pessoa. Assim, é 

comum que prisioneiros mais fracos ou menos poderosos tenham que pagar a outros presos 

por certos privilégios; para tanto, seus pertences pessoais são constantemente tirados deles 

com a conivência de funcionários (Mariner & Cavallaro, 1998; Nascimento, 2000).  

 Em sua abordagem sobre o esquema de privilégios, Nascimento (2000) corrobora a 

existência da prática de extorsão nas prisões, ao citar que: 

“Existe permissividade de alto a baixo na escala hierárquica de modo a 
manter algum nível de corrupção entre poucos funcionários. Quadros 
dirigentes utilizam muito bem esse jogo de atribuição de castigos e 
privilégios. São funcionários e dirigentes que escolhem presos, dando 
privilégios e permitindo que utilizem de forma privada os espaços 
dentro das prisões. Muitas lideranças penitenciárias são criadas por 
esses dirigentes. Ali, esses líderes mandam, têm poder, conseguem 
dinheiro e adquirem o direito de vida e morte sobre as pessoas. Há 
excessiva tolerância para que a violência seja o principal elemento 
regulador das relações dentro da prisão.” (Silva apud Nascimento, 
2000, p. 5).  

 
 Oyama (2001b) reafirma que no interior dos cárceres, tudo funciona a partir de um 

conjunto de regras criadas pelos(as) próprios(as) detentos(as), geralmente por aqueles(as) 

que compõem a casta dirigente para comandar a vida na prisão, um código de conduta 

primitivo e duríssimo com penalidades que vão desde espancamentos até a morte de quem 

transgride as normas não escritas.   

  

                                                 
380 Por ocasião da visita feita pela CNDH, aos 2 de setembro de 2000, havia aproximadamente 200 pessoas 
detidas distribuídas em 4 celas escuras e sem ventilação. O local não dispõe de pátio, não sendo possível aos 
presos qualquer atividade externa, nem mesmo o banho de sol (Presídio..., 2000b). 
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 Somado a esse contexto, foi detectado a inexistência de supervisão efetiva em 

muitos estabelecimentos prisionais brasileiros, decorrente de altos índices de licenças 

médicas entre policiais e desvios de funções, o que leva à diminuição do efetivo de guardas 

em contato direto com a massa carcerária, caracterizando maior negligência em relação aos 

seus deveres.381 

 Então, quando a força direta não é aplicada por agentes de segurança para conseguir 

submissão de prisioneiros(as) por exemplo, a tendência é atuar corruptamente, aliando-se à 

liderança carcerária. Tem sido comum que prisioneiros comprem os guardas, geralmente 

mal remunerados pelo Estado, para que esses lhes permitam burlar algumas regras, 

favorecendo o contrabando de armas382, a entrada de celulares e drogas entre outros objetos 

(Mariner & Cavallaro, 1998; Rudnicki, 1999; Nascimento, 2000).  

 Assim, salários miseravelmente baixos, não só se mostram ineficazes em atrair 

pessoal qualificado para trabalhar nas prisões, como encorajam a corrupção no sistema   

prisional, justificada por funcionários dos altos escalões da Segurança Pública dos 

governos estaduais, como verdadeiras exceções que estão sendo combatidas.  

 Outra questão relevante, diz respeito à segurança prisional que conforme 

determinação da LEP e consenso geral, aponta para o não porte de armas por funcionários 

no interior de estabelecimentos prisionais. No entanto, em muitas prisões brasileiras, 

autoriza-se que agentes e policiais militares (PMs) andem armados, utilizando-se inclusive, 

de metralhadoras em áreas de circulação de presos(as) e no manejo com esses(as) 

(Presídio..., 2000c). 

 O resultado final do baixo número de guardas e da vigilância frouxa em todo o 

sistema prisional do Brasil, segundo Mariner & Cavallaro (1998), constitui um vácuo de 

poder que favorece a indisciplina e a perda de controle sobre a massa carcerária383, 

organizada e levada a cumprir leis não escritas, algumas das quais, quando transgredidas, 

sentenciam seu(s) transgressor(es) a morte.   

 Assim, embora as celas de isolamento sejam comumente, utilizadas em muitas 

prisões como medida disciplinar a indivíduos encarcerados, em situações de risco de vida 

por dissidências internas, são também destinadas a presos(as) jurados(as) de morte.   
                                                 
381 Uma vez excedidos em número, os guardas estão em maior risco quando entram em contato com os 
presos, o que tem favorecido serem pegos como reféns durante rebeliões, nos últimos anos. 
382 Em particular as facas caseiras e estiletes são abundantes nas prisões. A cada revista nas celas feita por 
carcereiros, são confiscados instrumentos cortantes  feitos com pedaços de aço afiados e presos a cabos de 
tecido enrolado, tipo facas apontadas e outros instrumentos similares perigosos (Mariner & Cavallaro, 1998). 
383 Conseqüentemente, há poucos meios de prevenir que presos(as) mais fortes, brutos(as), ricos(as) e mais 
bem relacionados(as) ameacem, intimidem e algumas vezes, abusem violentamente de companheiros(as) 
mais vulneráveis. 
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 Porém, mais comumente, em estabelecimentos prisionais masculinos, quando não 

há celas de isolamento, aqueles que correm risco de assassinato por colegas de prisão, 

quando dispõem de recursos financeiros, pagam a comparsas para protege- los ou para 

permanecerem em uma cela individual que lhes garanta a preservação da própria vida. 

Quando isso não é possível e a situação tende a tornar-se insustentável, a direção do 

estabelecimento penal providencia a transferência do interno, porém, nem sempre com a 

necessária agilidade (Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c). 

 Vieira M. (2001) reafirma quão freqüente tem sido a violência dirigida às 

populações carcerárias em nosso país, a qual nos é dado conhecer as barbáries que 

ultrapassam a imaginária linha projetada por segmento social retrógrado, que vive às 

ocultas pelos esgotos das cidades misturadas aos ratos; ou quando o acaso se faz presente 

ou é vitimado um poderoso.   

Então, no tocante a redução da violência presente no atual sistema prisional, Gomes 

Neto (2000) defende uma caminhada na  

“...contra-mão do discurso e da prática dominante, buscando 
alternativas não-penais de controle, abrindo espaços para estilos que 
não seja o punitivo...privilegiando-se medidas preventivas, desde as mais 
gerais as mais simples e imediatas, afastando assim, os modelos 
dominantes em nosso tempo...” (Gomes Neto, 2000, p. 94).  
 

Portanto, dada uma conjunção de fatores causais, não é difícil compreender porque 

explosões de violência comumente, ocorrem no seio da massa carcerária brasileira e em 

diversas partes do mundo, onde instituições penais evocam imagens socialmente 

degradantes que sugerem imediatamente, serem locais de grandes provações e injustiças, 

devido a fatores crônicos já comentados como: a superlotação, a ociosidade, a 

promiscuidade e outras formas de violências, que vão desde a falta de medicamentos até a 

carência de assistência médica, jurídica, educacional e psicológica.  

Fier (2001) correlaciona estas condições subumanas e promíscuas com a ocorrência 

de infecções e agressões físicas sofridas por internos(as), em particular a violência sexual, 

integrante de um círculo  vicioso de promiscuidade, violências e infecções, de difícil ou 

impossível ruptura. Segundo o autor, muitos presos que estão infectados pelo HIV – os 

demais não sabem – são vítimas de violência sexual, gerando, conseqüentemente, novos 

infectados. É a violência gerando a infecção, e vice-versa...os infectados, ao saberem como 

se tornam soropositivos, voltarão a agredir a vítima inicial, colocando inclusive a vida em 

risco.  
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Brasil (2001a) resgata vários trabalhos que têm relatado altas prevalências do vírus 

da aids na população prisional brasileira e em todo o mundo, sendo que a prevalência de 

fatores de risco para a aquisição do HIV, pode ser muito alta, incluindo tanto 

comportamento sexual de risco quanto o uso de drogas injetáveis no interior das prisões 

tanto masculinas como femininas. Já, Brasil (2002e) ao comentar as tendências da 

epidemia de HIV/aids no Brasil em populações específicas no ano de 2001, aponta para 

12% a prevalência do vírus entre presidiários.384    

No entanto, estudos nacionais como o realizado na Cadeia Pública de Itajaí, no 

Estado de Santa Catarina, com 176 detentos, equivalente a 82,9% do total de prisioneiros. 

Neste estabelecimento, a prevalência para o HIV foi de 19,9%, predominantemente 

relacionado ao uso de drogas injetáveis (Koller apud Brasil, 2001a). Já, levantamento dos 

prontuários de 106 pacientes HIV-positivos, no período de 1993 a 1999, da Central Médica 

Penal da Bahia, indicou que 70% deles teria contraído o vírus da aids por meio do 

compartilhamento de seringas durante a drogadição (Alves apud Brasil, 2001a). 

Outro estudo em presídio de Sorocaba, Estado de São Paulo, com 1.060 homens 

detentos, encontrou-se um coeficiente de prevalência da infecção pelo HIV de 12,5%. 

Neste caso, os principais fatores de risco para a infecção foram: uso de drogas injetáveis e 

práticas sexuais com parceiros usuários de droga (Marins apud Brasil, 2001a).  

No tocante a assistência médica, análises recentes e apuradas do sistema  prisional 

brasileiro, mostram que a falta desse atendimento é bastante preocupante, posto que 

doenças letais como a tuberculose e a aids já atingiram níveis epidêmicos entre presos(as). 

As chamadas enfermarias, na verdade, são espaços inadequados reservados dentro de 

presídios em instalações precárias, com graves problemas de higiene e sem condições para 

isolamento de doentes, com patologias infecto contagiosas (Santos, 1998; Fier, 2001).  

Segundo o autor, as prisões brasileiras são depósitos de seres humanos, em regra 

abandonados onde, literalmente, apodrecem, sem atendimento e tratamento (Bitencourt, 

1991; Mariner & Cavallaro, 1998; Gomes Neto, 2000; Presídio..., 2000a; Fier, 2001).  

De fato, as populações confinadas quase não têm acesso a serviços de saúde, sendo 

essa uma das razões de inúmeras e simultâneas manifestações de revolta, com uso da 

violência no interior do sistema prisional brasileiro (Teixeira, 2001). 

                                                 
384 Com base em estudo sentinela em populações específicas, 2001. 
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Quando Bitencourt (1991) menciona que fatores materiais integram o caráter 

criminógeno da prisão, destaca a tuberculose, enfermidade das prisões por excelência, 

associando-a as más condições de alojamentos e de alimentação, às más condições de 

higiene dos locais, originadas na falta de ar, umidade e odores nauseabundos, além, da má 

distribuição do tempo dedicado ao ócio, ao trabalho, ao lazer e ao exercício físico na 

maioria das prisões.   

Ao comentar que as más condições de saúde nas prisões brasileiras, oferecem ao 

preso uma perspectiva de vida insalubre, Teixeira (2001) afirma que a aids serve como 

conclusão antecipada da condenação, pretexto para extirpar o mal do outro na figura do 

ameaçador derrotado pela morte.  

Não bastasse, apenas alguns estabelecimentos prisionais dispõem de enfermarias, 

mas, dentre esses, foi possível ser detectado pela Comissão de Presídio... (2000a), 

condições ruins de assistência médica, - o que inclui a baixa disponibilidade de 

medicamentos aos(as) presos(as) -, descritas em vários trechos do relatório da CNDH. 

Sendo assim, geralmente, internos(as) dependem de requisição de médico junto ao 

sistema prisional para serem atendidos(as) e medicados(as). Então, embora a LEP 

estabeleça que prisioneiros(as) devam ter acesso a assistência médica, essa, tem se 

mostrado deficitária em vários estabelecimentos do Brasil, pois, além de serem poucos os 

médicos e enfermeiros qualificados, os medicamentos são de difícil obtenção.  

Em Delegacias ou DPs, tal situação configura-se ainda pior, sendo comum 

presos(as) doentes viverem confinados(as) junto a inúmeros(as) sadios(as), numa mesma 

cela, geralmente insalubre, com pouca iluminação e aeração.385 Habitualmente, encontram-

se mulheres grávidas confinadas em celas superlotadas de DPs e Cadeias Públicas de nosso 

país (Mariner & Cavallaro, 1998; Leite, 1999; Presídio..., 2000c).  

Leite (1999) ao desenvolver uma pesquisa na Cadeia Pública feminina de 

Votorantin, no período de 1995 a 1999, relatou além da superlotação, falta de atendimento 

médico, escassez de medicamentos e permanência de detentas em celas úmidas e frias. A 

autora registrou que nesta prisão, celas com capacidade para apenas 6 mulheres, abrigavam 

25 detentas. Situações muito semelhantes foram encontradas em outras Cadeias Publicas 

femininas de nosso país, pesquisadas por Giordani (2000).  

                                                 
385 Nas prisões também há deficientes físicos que não recebem tratamento médico e fisioterápico algum. É 
comum que nesta e em outras situações que carecem acompanhamento e assistência à saúde, os(as) 
presos(as) sadios(as) ajudem os(as) doentes acomodados(as) em celas com precárias condições higiênicas. 
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Lopes & Signorini (2000) resgatam que nem mesmo o artigo 18, das Regras 

Mínimas da ONU para o tratamento dos presos(as), que vigora desde 1955, é respeitado no 

Brasil. Nele, prevê-se que o(a) preso(a) seja obrigatoriamente, examinado(a) por médico, 

quando do seu ingresso no estabelecimento penal. No entanto, este posicionamento não é 

rotineiro nas prisões brasileiras, em particular nas Cadeias Públicas e DPs espalhados por 

todo o país. De modo geral, no sistema penal brasileiro, muitas vezes, agentes de custódia 

ou penitenciários, diante de um(a) doente que sofre, grita, chora e se desespera, exercem o 

poder de decisão sob sua óptica leiga.  

É comum portanto, que desconfiados e investigativos, tenham olhares impotentes e 

punitivos, e tentem resolver o problema ministrando ao(a) queixoso(a) comprimidos de 

aspirina ou outros medicamentos, sem qualquer prescrição e controle médico (Barros & 

Lehfeld, 2001).  

Em análise a este habitual comportamento, resgatou-se o fato de que mesmo presa, 

a pessoa tem direito constitucional ao atendimento público ou privado de saúde, mas 

apesar de se encontrar sob a custódia do Estado, o dever de justiça costuma ser 

sobrepujado pelo sentido de vingança, sendo conivente ao sofrimento, humilhação e maus 

tratos imputados ao(a) prisioneiro(a). Mesmo nos Estados onde foram criados dispositivos 

de assistência à saúde a populações confinadas, as atividades de prevenção e assistência, 

carecem de continuidade, têm baixa cobertura e contam com poucos profissionais para 

executá- la (Brasil, 2001a).  

Outra questão, diz respeito aos resultados catastróficos decorrentes da negação ao 

acesso do(a) detento(a) à saúde. Mesmo isolada da sociedade, a pessoa confinada interage 

com ela, quando de seu contato com familiares, visitantes e servidores prisionais, através 

de visitas íntimas, penas curtas e reincidências, sendo receptora e transmissora de 

doenças386 tanto intra como extramuros.  

Neste sentido, deve-se considerar também, a grande mobilidade da massa carcerária 

entre diferentes sistemas prisionais, em função de:  mudanças de regime, progressão de 

penas e transferências constantes que também dificultam o acesso aos serviços sociais, 

quando disponíveis (Fier, 2001; Brasil, 2001a).  

                                                 
386 O ambiente pris ional é extremamente favorável à disseminação de doenças transmissíveis. Segundo 
Barros & Lehfeld (2001), cerca de 30% da população carcerária do Brasil, permanece de 4 a 8 anos na prisão. 
O restante, permanece encarcerada, de 3 a 4 anos em média (Fier, 2001).  
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No entendimento de Brasil (2001a), esta realidade deve-se, mais do que à falta de 

recursos, à instabilidade dos quadros, ausência de estruturas sustentáveis de educação para 

a saúde, e pouca articulação com o Sistema Único de Saúde (SUS) e outras instituições. 

Além disso, o autor comenta as dificuldades de deslocamento para fora dos sistemas e a 

existência de grandes unidades penais localizadas em cidades muito pequenas, com 

pouquíssimos recursos de atendimento à saúde.  

De acordo com Bitencourt (1991) a precária ou total escassez de serviços médicos 

em prisões, aparece em obras-denúncias de diversos autores internacionais, referindo-se a 

estabelecimentos prisionais de todo o mundo, onde inclusive, a assistência psiquiátrica é 

ausente ou abusiva. O autor cita ainda que em algumas circunstâncias, especialmente no 

caso de delinqüentes políticos ou dissidentes, pode-se chegar a utilizar a psiquiatria como 

um bom pretexto científico para impor uma determinada ordem ou para converte- lo em um 

castigo civilizado (Bitencourt, 1991) .  

Concomitante à falta de assistências psicológica e psiquiátrica, o autor resgata os 

efeitos psicológicos que a prisão produz no indivíduo confinado, sendo que o 

estabelecimento de uma relação de causa e efeito entre prisão e psicose, começou a ser 

averiguada desde o início do século XIX, a partir da implantação do regime celular.387 

Assim, tornou-se fato verdadeiro que os distúrbios psíquicos relacionados ao 

encarceramento da pessoa humana, não podem ser adequadamente, tratados no limite 

ambiental e contextual das prisões, sendo quase impossível qualquer efeito positivo sobre a 

personalidade do recluso. Neste contexto, é comum que as prisões em geral, tenham 

pessoas com epilepsia, oligofrenias, esquizofrenias e depressões, convivendo com outras 

consideradas normais, sem que sejam tratadas adequadamente, por profissionais 

especializados e integrados ao sistema.   

A respeito do fator alimentação388, segundo Mariner & Cava llaro (1998), em geral, 

a massa carcerária brasileira recebe rações mínimas adequadas. Mas é comum ocorrerem 

denúncias de corrupção e distribuição desigual da comida em vários estabelecimentos 

                                                 
387 “Médicos norte-americanos de Cherry Hill advertiram, já em 1837, que na prisão celular se observavam 
numerosas psicoses.”. Porém, a hipótese inicial levantada por Reich e Ganser sobre a existência da “psicose 
carcerária” ou também chamada de “psicose da prisão”, foi posteriormente derrubada por Rudin que 
comprovou não existir um quadro típico de “psicose carcerária”, mas quadros psicóticos que se acentuam às 
vezes de forma crítica devido ao confinamento em prisão. Tal tese continua em plena vigência na atualidade 
(Bitencourt, 1991, p. 243). 
388 Em alguns estabelecimentos, é permitido o uso de fogão para acampamento ou improvisados no interior 
de celas onde os(as) internos(as) preparam sua comida, mas, na maioria das prisões tais utensílios são 
proibidos. As cozinhas, como as demais partes dos estabelecimentos, são normalmente velhas e com má 
ventilação e as áreas onde a comida é estocada, por vezes têm insetos e ratos. Há muitas prisões onde as 
refeições são terceirizadas a partir de concorrência pública.  
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prisionais. Em muitas prisões, funcionários também se beneficiem da alimentação 

fornecida aos(as) presos(as), porém, costumam servir-se da comida à vontade e antes 

dos(as) internos(as).  

Neste tocante, entre as instituições penais visitadas pela CNDH, detectou-se, por 

exemplo, que no Presídio Professor Barreto Campelo, em Pernambuco,  as instalações são 

precárias e apresentam problemas graves de higiene. No lugar onde a comida é servida aos 

presos, há vazamentos no esgoto, o que oferece risco à saúde de todos. Lixo acumulado no 

lado extremo do edifício exala mal cheiro e reúne grande quantidade de insetos  

(Presídio..., 2000a).   

Em dezembro de 2000, uma rebelião na Penitenciária Feminina do Tatuapé, 

amplamente, noticiada na mídia, deu destaque as precárias condições da alimentação 

fornecida às internas por uma firma terceirizada.  

Segundo declarações, o motim começou depois do almoço o qual, segundo 

depoimento de uma interna, “...não dá para comer”, uma vez que, além de azedo, nas 

refeições disponibilizadas foram encontradas pernas de barata e fios de cabelo (Bastos & 

Garbin, 2000; Salvadori Filho & Lima, 2000). 

Já, em relação ao uso da água e a higiene local e pessoal, Mariner & Cavallaro 

(1998) detectaram que em vários presídios brasileiros, as instalações sanitárias são 

inadequadas, com vasos sanitários quebrados ou entupidos, impregnando o ambiente com 

odores terríveis. O mesmo foi detectado por Giordani (2000). 

Foi verificado também, a falta de água corrente, sendo comum os(as) presos(as) 

tomarem banho com água fria de canos que saem diretamente, da parede. Ainda, são 

poucas as prisões que fornecem artigos de higiene necessários à saúde e limpeza pessoal, 

os quais, normalmente são levados durante as visitações por familiares que têm alguma 

condição financeira. 

Portanto, os recursos limitados de que dispõem a maioria dos(as) detentos(as) 

representam uma forte razão para que as autoridades carcerárias colaborem com a 

manutenção dos laços familiares e das amizades, os quais, com o encarceramento 

tensionam-se e sofrem rupturas. Sem as visitações de familiares, além de produtos de 

higiene, as(os) internos(as) não conseguem receber apoio material como: roupas pessoais e 

de cama, remédios e outros que o Estado em geral, não fornece.  
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Embora na maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros os horários de visitas 

familiares sejam generosos, não sofrendo muitas restrições diretas, o tratamento 

humilhante dos visitantes durante sua revista feita por agentes carcerários, tem se mostrado 

uma questão crucial. Na prática, poucos são os mecanismos que podem ajudar a assegurar 

que familiares de presos(as) não passem por revistas potencialmente degradantes, por 

vezes realizadas de modo arbitrário e abusivo. Então, situações vexatórias como revistas 

com desnudamento de parentes de presos(as), são comumente denunciadas, uma vez que 

lhes expõem fisicamente antes das visitações, causando sentimento de revolta geral em 

todos (Cintra Jr., 1993; Presídio..., 2000c).  

Este fato é descrito por Fadel (2000) ao resgatar que entre variadas reivindicações 

feitas por presos(as) durante inúmeras rebeliões já ocorridas no Brasil, exaustivamente 

noticiadas pela mídia nacional e internacional, está o fim de abusos às visitas.  

Embora a LEP não regulamente tais revistas e não apresente quaisquer restrições 

efetivas sobre elas, as prisões que obrigam os visitantes a se despirem e submetem 

mulheres de todas as idades, a partir da adolescência à inspeção vaginal visual, imprimem 

nos visitantes um alto potencial de embaraço e desconforto, devido ao sentimento de 

invasão de privacidade que tais procedimentos abusivos desencadeiam. Portanto, o Brasil 

carece de regulamentação e supervisão de políticas voltadas às revistas de visitantes389 em 

prisões.             

Prosseguindo, Mariner & Cavallaro (1998) e Gomes Neto (2000) apontam alguns 

fatores que inviabilizam a aplicação prática de todas as normas da LEP, a serem: a 

inexistência de instalação e funcionamento de outros estabelecimentos penais afora 

Penitenciárias e Cadeias Públicas; a inaplicação de penas alternativas à prisão; as precárias 

assistências ao preso, à vítima e ao egresso; falta de recursos financeiros ao sistema 

penitenciário e descumprimento da progressão de regime regida pela LEP.  

Quanto à falta de recursos financeiros, Blasco (1991) afirma que muitos países, 

especialmente os que defendem o resgate de valores tradicionais considerados em perigo 

de extinção, como por exemplo à família, a disciplina e o trabalho, ao mesmo tempo em 

que estão comprometidos com uma retórica política criminal mais repressiva, deparam-se 

com custos inaceitáveis.  

                                                 
389 Mariner & Cavallaro citam que na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, em Porto Alegre, os visitantes 
passam por um detector de metais e suas bolsas são minuciosamente revistadas, mas não são submetidos à 
revista corporal. Após as visitas, as internas é que são revistadas.  
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O autor comenta o dilema que envolve a exigência junto aos Estados de muitos 

países, em não ter delinqüentes nas ruas, mas nas prisões, ao mesmo tempo em que suas 

populações não estão dispostas a contemplar a dureza desmedida de uma política criminal 

baseada na severa intimidação.  

Então, em alguns países como os EUA, uma das saídas alternativas para tal 

situação, tem sido as prisões privadas, as quais são consideradas mais econômicas e 

humanas.390 Já, no Brasil, a privatização das prisões dividem opiniões, sendo combatida 

por muitos que acreditam que tal opção, não diminuiria os gastos do Estado, mas 

contribuiria para a sua feudalização.  

Um dos pontos mais contundentemente, discutidos a este respeito, é o fato de 

caber ao Estado e somente a esse, as funções precípuas do setor público, a serem: a 

segurança e a justiça, o que não o permite retirar-se totalmente do controle do sistema 

penitenciário. Trata-se de um tema que nos obriga a uma reflexão global sobre o sentido e 

significado da prisão e de sua própria existência diante ao atual Sistema de Justiça 

Criminal de nosso país (Blasco, 1991; Cintra Jr., 1993). 

Já, de acordo com Cintra Jr. (1993) e  Fadel (2000), embora mereça atenção todo 

o conjunto de arbitrariedades do Estado em relação a LEP e outras leis penitenciárias 

internacionais, a falta de assistência jurídica ao(a) preso(a) é considerada grave, sendo que 

grande parte, desconhece sua real situação na Justiça. É comum portanto, que embora 

muitos estejam assegurados por direito a gozarem de alguns benefícios previstos no CPB, 

como a comutação391 de pena por exemplo, por falta de acompanhamento legal, continuam 

cumprindo pena em regime fechado de prisão e arcando com todo o ônus proveniente 

dessa situação ilegal. 

Assim, retomando o valor das penas alternativas, introduzidas no Brasil há 

aproximadamente, 20 anos, vários defensores são favoráveis a elas diante o impacto 

negativo que o encarceramento causa nas pessoas, levando ao fracasso do ideal de 

reabilitação e aos altos custos administrativos das prisões, como forma da sociedade buscar 

novos métodos para lidar com a criminalidade (D’Urso, 1993; Cerca..., 2001).  

                                                 
390 Este fato é ainda questionável, além, relatórios narram experiências da ausência de intimidade nas celas 
dos reclusos, tratamento vexatório e violência psíquica por parte dos vigilantes, deficiências nas instalações e 
nos serviços médicos e assistenciais entre outros, similares às que se podem verificar em algumas prisões 
públicas (Blasco, 1991). 
391 Ato ou efeito de comutar; atenuação de pena; substituição, permutação (Ferreira, 2000). Não concedida 
em casos de crimes hediondos (Fadel, 2000). 
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Cintra Jr. (1993) defende que as penas alternativas são adequadas a vários tipos de 

delito para apenados com a privação de liberdade, uma vez necessário motivar sua 

responsabilidade e adequação social, mas num sentido ético de lutar pela transformação da 

sociedade e conquista da democracia real cujas bases estão nas leis formalmente 

igualitárias. Em síntese, o autor é inteiramente favorável à restrição de direitos, prestação 

de serviços à comunidade, trabalho em liberdade vigiada com garantia de remuneração 

digna e ressarcimento consciente da vítima.  

Por sua vez, Sá (1998) em concordância com inúmeros juristas e penalistas 

nacionais e estrangeiros, também aponta para a responsabilidade da sociedade no 

complexo problema da reintegração social da pessoa presa. Sem desconsiderar o fato da 

existência de indivíduos criminosos por força de traços de personalidade e de caráter, o 

autor defende ser a conduta criminosa, muitas vezes, resultado natural de uma vida 

socialmente marginalizada, marcada por sentimentos de rejeição e hostilidade.  

Propõe então, maior empenho na relação preso-sociedade, a partir da lógica de 

que a recuperação do(a) preso(a) será para a sociedade, possível, somente, mediante a 

resolução do antagonismo nascido de seu encarceramento e da superação do confronto 

entre o coletivo livre e o individual criminoso, através dos efeitos da prisionização. Daí, 

sua reintegração no social ser possível apenas mediante a participação efetiva, 

tecnicamente, planejada e assistida da comunidade.  

Há estudos que relacionam baixas taxas de reincidência entre condenados a penas 

alternativas em relação àqueles nos quais foi aplicado o encarceramento. Mas, diversos 

fatores combinantes têm limitado o uso dessas penas, a serem: sua aplicação apenas a 

presos(as) condenados(as) a menos de um ano de encarceramento, não cabendo portanto, a 

uma maioria de crimes; poucas regiões do Brasil oferecem estruturas organizacionais 

favoráveis às penas que envolvem trabalho comunitário e os juízes em geral, são 

resistentes à idéia, por entendê- la como penas muito brandas  (Mariner & Cavallaro, 1998;  

Cerca..., 2001). Muller apud Brasil (2001a) corrobora este fato, ao afirmar que parte do 

Poder Judiciário e do Ministério Público brasileiro, acham que a pena alternativa estimula 

a impunidade.  

Segundo consta, também, no relatório da HRW escrito por Mariner & Cavallaro 

(1998), as causas do fracasso da progressão de pena no Brasil, vão desde a falta de 

assistência jurídica, a escassez de juízes para processar seus casos até o pequeno número 
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de estabelecimentos de regimes aberto392 e semi-aberto.393 Conforme registrado por essa 

ONG, a manutenção de presos(as) qualificados(as) para a progressão das penas em regime 

fechado, além de contribuir para a superlotação das prisões, causa frustração, irritação e 

revolta, resultando em rebeliões freqüentes, a maioria envolvendo comportamentos de 

extrema violência.  

Cintra Jr. (1993) resgata o princípio da legalidade e execução da pena, ao apontar 

para a necessidade de se acabar de vez com a ilegalidade do cumprimento de pena em 

Cadeias Públicas. O autor descreve que o histórico desprezo das autoridades brasileiras 

pelas condições objetivas de encarceramento digno, dizendo que o tratamento desumano e 

a crescente corrupção de agentes despreparados, envolvidos em tráficos de drogas, armas e 

influências para alimentar as quadrilhas internas que o iníquo sistema de injustiças, 

favorece, têm provocado inúmeras rebeliões, violência reativa 394 e promiscuidade. 

A rebelião dos 29 estabelecimentos penitenciários do Estado de São Paulo, no dia 

18 de fevereiro de 2001, foi uma prova disso. Nessa ocasião, 29 mil detentos se 

mobilizaram numa revolta que durou 27 horas e foi abordada por 2 mil soldados da Polícia 

Militar que cercaram os presídios envolvidos (Oyama, 2001c; Juliano et al., 2001).  

Na ocasião, Kujawiski (2001) escreveu:  

“Faz-se de conta que encerrando os condenados atrás das grades, tudo 
está resolvido. Mas aí é que começam os problemas. Ignora-se, ou se 
finge ignorar, que o preso tem sangue, nervos, cabeça, sobretudo cabeça 
para organizar, como foi feito, um levante em todo o Estado.” 
(Kujawiski, 2001, p. 1). 
  

Este complexo e caótico panorama dos sistemas prisional e penal vigentes em 

nosso país, por apresentar-se ainda muito repressivo e repleto de controvérsias, leva-nos a 

refletir sobre o exato sentido da expressão ressocializar, a qual tem se mostrado jungida 

aos conceitos do reformador ou da entidade que ele representa.  

Apesar de submeter a pessoa criminosa a uma profunda mudança enquanto no 

cárcere, essa tende a ser mais exterior, graças a adequação às normas disciplinares pelas 

vias de uma educação massiva, o que não assegura ao certo, uma verdadeira mudança 

interior da pessoa (Fier, 2001). 

                                                 
392 “Regime penitenciário no qual o condenado cumpre a pena em casa de albergado ou outro 
estabelecimento similar, podendo trabalhar ou freqüentar curso sem vigilância.” (Silva, 1997, p. 690). 
393 O(a) preso(a) passa o dia trabalhando, mas volta para dormir na prisão. “Aquele no qual o condenado 
cumpre a pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar.” (Silva, 1997, p. 691). 
394 Segundo Marcondes Filho (2001), trata-se de uma forma espontânea, desarticulada e aleatória de 
violência, utilizada muitas vezes como contraposição à violência estrutural da totalidade como sistema.  
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Assim, explica Pimentel (1986), que do  preso se cobrará apenas a mudança da 

atitude exterior, e, desde que esta ocorra, acredita-se que houve mudança da sua essência 

moral. Ledo engano. O preso considerado de bom comportamento na prisão não é, 

necessariamente um homem reformado. Então, ao referir-se à tarefa corretiva que se 

realiza no questionado ambiente prisional, o autor atribui sobretudo à coerção, toda 

conseqüência desastrosa, por uma forma de lidar inadequada e em local inapropriado, 

esperando que o criminoso aprenda a ser útil à sociedade e apto a regressar de onde fora 

banido.  

Mas, conforme já comentado, após o cumprimento de sua pena no cárcere, esta 

mesma sociedade, o estigmatiza e o rejeita, colaborando com a dinâmica da exclusão 

social, com a transgressão dos direitos individuais e fundamentais a uma vida digna que 

alicerce a cidadania e não retroalimente o círculo da violência (Fier, 2001).  

Apesar das controversas opiniões e posicionamentos de autoridades e civis a 

respeito, os acontecimentos têm evidenciado que a prisão, tanto com caráter reformador 

como de encarceramento, de múltiplas privações e flagelos, no transcorrer dos séculos, 

sempre esteve acompanhada pela evolução das penas. Mas, ainda sustenta a vingança 

individual e coletiva ao confinar e usar castigos arbitrários, reduzindo a pessoa delituosa a 

valores completamente opostos aos estimados no mundo livre, onde a impunidade e a 

criminalidade se mostram crescentes e sem controle, mesmo em pleno século XXI (Belli, 

1999).  
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§ A mulher na prisão – condições de vida e comportamentos 
 

 

 

a América Latina, durante todo o século XIX, muitas prisões femininas 

foram administradas por freiras, caracterizando uma gestão privada dos centros ou 

estabelecimentos de custódia, tutelares, correcionais ou de execução penal, como ocorreu 

com a Penitenciária Feminina de São Paulo, desde sua criação até 1980. Assim, não só a 

execução dos castigos, mas a manutenção dos cárceres e a administração de justiça 

estavam em mãos privadas  (Blasco, 1991; Lopes & Signorini, 2000).  

 Atualmente, no Brasil, muitos estabelecimentos prisionais destinados à mulheres 

infratoras estão localizados em prédios convertidos de outros usos.395 Em geral, são prédios 

pequenos396, sendo que nenhum chega a atingir o tamanho das prisões masculinas e tendem 

a ter funcionários de melhor nível, o que resulta em maior supervisão e assistência.  

 Mesmo assim, algumas situações deprimentes de vida no interior de 

estabelecimentos prisionais, encontram-se descritas por Mariner & Cavallaro (1998) no 

relatório da HRW, como no caso do 3º DP em São Paulo, localizado em uma área chamada  

crackolândia. Nesse prédio, foram encontradas inúmeras prostitutas e viciadas em drogas, 

que se aglomeravam em uma cela de triagem, na entrada da área masculina,  descrito da 

seguinte forma pelos autores:  

“...dez mulheres estavam trancadas em uma cela longa e estreita com 
aproximadamente, cinco metros por um metro, sendo que o último meio 
metro era ocupado por um buraco no chão que servia de privada. Com 
uma lâmpada quebrada pendendo do teto, a cela não tinha luminosidade 
além da luz do sol que entrava pelas grades. Uma das detentas, grávida 
de cinco meses, reclamava que estava doente e sentia dores, mas os 
guardas a ignoravam. Ela tinha passado os últimos dez dias trancada na 
cela escura e lotada.” (Mariner & Cavallaro,1998, p. 82). 

 
 No entanto, ao traçar um paralelo entre o cotidiano existencial de homens e 

mulheres nas prisões brasileiras, os autores citam que as detentas geralmente são poupadas 

de alguns dos piores aspectos das prisões masculinas – desfrutando de maior acesso a 

oportunidades de trabalho, sendo vítimas de menos violência oficial e contando com um 

                                                 
395 O Presídio Feminino de João Pessoa, por exemplo, está localizado em um ex-convento. Outras prisões 
femininas compreendem pequenos anexos adjacentes às prisões masculinas (Mariner & Cavallaro, 1998). 
396 A Penitenciária Feminina de São Paulo é a maior prisão de mulheres do Brasil, e tem quatro pavilhões 
principais com capacidade para 256 internas, embora mantenha cerca de 400 e a Casa de Detenção Feminina, 
em Tatuapé, mantém 200 mulheres. Contudo, a grande maioria das prisões, mesmo superlotadas, tem menos 
de 100 detentas. 

 N
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apoio material maior apesar de sofrerem problemas específicos, como por exemplo, 

discriminações relativas a visitas conjugais397 e ao exercício da maternidade (Mariner & 

Cavallaro, 1998).  

Klinke (1998) corrobora a informação de que nas prisões femininas existe um grau 

menor de violência, embora haja outros fatores negativos398 em comum, inerentes ao meio 

prisional e às características da mulher delinqüente, que ameaçam sua segurança, girando 

em torno, principalmente, de atitudes relacionadas à delação399 e à calúnia.  

Em prisões masculinas, quando delatores são descobertos, quase sempre são 

punidos com a morte. Para se ter uma idéia, a simples aproximação de um preso com a 

direção da cadeia basta para torná-lo mal visto. Os detentos que prestam serviços 

administrativos... são chamados pelos demais de KGB, numa referência à polícia secreta da 

antiga União Soviética (Oyama, 2001b).  

Já entre mulheres detentas, a delação resulta em reações menos contundentes, 

embora a imprensa tenha registrado alguns motins desencadeados por presas que se 

sentiram prejudicadas, a partir da alcagüetagem de outras internas a agentes penitenciários, 

como por exemplo, no episódio  

“As presas estão mantendo uma outra detenta como refém e ameaçam 
jogá-la de cima do telhado. Essa presidiária foi apanhada pelas 
amotinadas sob a acusação de ser delatora de outras presas. As 
presidiárias estão armadas de paus, pedaços de canos e outras armas 
brancas. A tentativa de fuga aconteceu porque esse grupo de sete presas 
estaria sendo mantido “de castigo” e impedido de receber visitas.” 
(Zulino, 2000, p. 1). 
 

De acordo com dados apresentados por Murray (2001b) referentes ao ano de 

2001, o número de mulheres condenadas à prisão no Brasil cresceu 29,5% de janeiro para 

novembro, passando de 5.075 para 6.576 e 3.683 mulheres, encontram-se detidas em 

Cadeias à espera de julgamento.  

 

                                                 
397 Relações sexuais no interior de estabelecimentos prisionais com parceiros(as). Ao contrário das prisões 
femininas, são permitidas de forma regular em todas as prisões masculinas do Brasil, inclusive na maioria das 
DPs, embora o grau de controle exercido pelas autoridades varie nos diferentes Estados do país. Geralmente, 
só os prisioneiros que estão segregados por razões disciplinares ou administrativas não recebem visitações 
conjugais que, costumam ocorrer uma vez por semana.  
398 Por exemplo, celas insalubres e apertadas, com colchões espalhados pelo chão onde dormem, inclusive, 
mulheres grávidas. 
399 Ato de delatar; denúncia; revelação, manifestação, mostra (Ferreira, 2000). No linguajar de 
criminosos(as), corresponde a “alcagüetagem”, a denuncia feita por preso(a) à polícia, de uma ou mais idéias 
ou acontecimentos internos envolvendo outros(as) presos(as) que deveriam ser mantidos em sigilo. Ex.: 
plano de fuga. De acordo com Houaiss (2001), é o ato ou efeito de alcagüetar; denunciar como culpado; 
acusar, delatar . fazer intrigas ou mexericos com implicações negativas para (algo ou alguém).   
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Outros dados estatísticos do Ministério da Justiça do Brasil, relativos a abril de 

2001, indicam que 65,55% das mulheres detentas, ou seja, 6.328 do total de 9.653 presas, 

já foram condenadas e deveriam estar em Penitenciárias, sendo que o Estado de São Paulo 

tem o maior número de mulheres encarceradas, ou seja, 5.138, estando 3.541 detidas em 

Delegacias e Cadeias Públicas. 

Tal situação reafirma a presença de mulheres condenadas cumprindo penas 

irregularmente, em Cadeias Públicas e DPs superlotados, lugares que, conforme já citado 

por Magdabosco (2000), deveriam ser destinados somente a casos de prisões provisórias 

ou a reclusão de pessoas não apenadas, mesmo assim, por um período máximo de 

aproximadamente 80 dias (Lopes & Signorini, 2000; Mais..., 2001a; Cfêmea, 2001; Brasil, 

2001a; Cardoso Jr., 2001).  

Relatório da HRW descreve que muitas presas no Brasil passam anos nestes 

locais, os quais são pequenos e oferecem pouca infra-estrutura para o desenvolvimento de 

várias atividades, como o trabalho, visitações, lazer e outras, o que contribui com o 

inadequado atendimento às necessidades básicas das mulheres (Mariner & Cavallaro, 

1998).  

Por sua vez, Godoy (2000a) resgatou alguns dados divulgados pela Secretaria de 

Segurança Pública de São Paulo, indicativos de haver na capital paulistana até o ano de 

2000, quatro Penitenciárias femininas,400 com aproximadamente 1.500 mulheres, sendo 

que as demais, de um total de 3.421 detentas, encontravam-se encarceradas nas 67 Cadeias 

Públicas e Delegacias do Estado (Lopes & Signorini, 2000; Garbin, 2000a, 2000b).  

Apesar destes dados serem de agosto de 2000 não refletirem integralmente, a 

situação atual ainda caóptica, levam-nos a considerar o crescente aumento da população 

carcerária feminina, que, em 1990, representava 2% de toda a população prisional 

brasileira e hoje, ultrapassa os 5%. Este aumento pode ser explicado não somente pela não 

construção de novos presídios femininos em São Paulo e nas cidades do interior do 

Estado401, como também pela participação cada vez maior da mulher na prática de crimes 

hediondos, liderada pelo tráfico de entorpecentes402 (Mariner & Cavallaro, 1998; 

                                                 
400 Tatuapé; Carandirú (Presídio Feminino da Capital); Butantã e Tremembé. Segundo a Pastoral Carcerária, 
foram construídas 21 novas Penitenciárias no Brasil, mas nenhuma específica para abrigar mulheres (Lopes 
& Signorini, 2000). 
401 Trata-se do Estado mais populoso em número de detentos(as), mantendo cerca de 40% da massa 
carcerária do país, uma população maior que a maioria dos países latino-americanos (Mariner & Cavallaro, 
1998). 
402 A maioria dessas mulheres é usada como “mulas” no transporte de pequenas quantidades de drogas 
(Lopes & Signorini, 2000; Murray, 2001a; Giordani et al., 2002).  
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Schivartche, 2000; Giordani, 2000; Lopes & Signorini, 2000; Mais..., 2001a; Brasil, 

2001a; Giordani et al., 2002; Freitas, 2002).  

 Embora as violências física e psíquica, comumente, integrem o cotidiano da mulher 

brasileira fora das prisões, quando encarcerada, ela não apenas experimenta a imposição de 

normas rígidas institucionais, como também é submetida a castigos e punições não 

previstas na LEP, pelo  Aparelho Estatal, o que caracteriza postura punitiva sustentada pelo 

Estado. 

 Assim, é no interior de um sistema prisional em falência, em que nem as mínimas 

necessidades básicas da mulher encarcerada são respeitadas pelo Estado, através de seus 

representantes legais, fazendo com que o cotidiano da prisioneira seja rico em adversidades 

motivadas pelas inúmeras hostilidades inerentes à vida no cárcere, onde também são 

comuns atitudes de extorsão, omissão, intimidação, repressão e abuso do poder de 

autoridades, geralmente agentes policiais do sexo masculino (Mariner & Cavallaro, 1998; 

Gomes Neto, 2000; Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d; Ryff, 2001; Giordani et al., 

2002).  

Conforme já comentado, embora a LEP disponha de uma série de normas que 

objetivam um tratamento mais digno ao(a) detento(a), ao enfocar algumas especificidades 

psíquicas e biológicas da mulher, Magdabosco (2000) aponta a presença de inúmeras 

discordâncias que constituem na prática, condições geradoras de conflitos no interior do 

sistema penal brasileiro, principalmente, pela falta de estabelecimentos prisionais 

adequados. 

Esta realidade, evidencia-se na segregação e forçosa convivência de mulheres 

delinqüentes não condenadas e primárias, com reincidência 403 e condenadas perigosas, 

autoras de crimes como seqüestros, homicídios e latrocínios, mantidas em Cadeias 

Públicas femininas. (Anexo C).  

Assim, propicia-se o convívio de internas sadias em celas superlotadas; mulheres 

não portadoras de doenças infecto-contagiosas, limitações físicas ou mentais, com outras 

doentes em estágio ativo de transmissibilidade. A essas mulheres detentas com distúrbios 

psíquicos ou limitações físicas, nenhum tratamento médico é oferecido na maioria das 

prisões, além de não poderem contar com acomodações adequadas que amenizem suas 

dificuldades de locomoção, por exemplo. 

                                                 
403 Miotto apud Adorno & Bordini (1989, p. 71) referem-se a “...quem tendo cumprido (tal) pena ou (tal) 
medida de segurança, veio a ser novamente recolhido a estabelecimento penal para cumprir nova pena ou 
nova medida de segurança.”.  
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Segundo comentam Mariner & Cavallaro (1998), apesar da ausência de separação 

por categoria, relatos de violência entre detentas são raros e dificilmente, elas se enfrentam 

com  armas404 de fogo.   

Porém, a maioria dos estabelecimentos penais femininos em atividade no Brasil, 

por encontrar-se superlotados, favorece o desencadeamento de problemas como a violência 

sexual e outras, além de transtornos decorrentes à circulação de drogas e à falta de higiene  

que propicia diversos problemas de saúde, inclusive epidemias405 (Lopes & Signorini, 

2000).   

De acordo com os autores, essa problemática é assim descrita: 

“O número reduzido da população carcerária em cada estado significa 
que cada prisão feminina geralmente serve a uma área geográfica 
extensa...cada estabelecimento reúne todos os tipos de detentas, sem 
qualquer separação de status legal ou histórico criminal, ou por 
qualquer outro critério.” (Mariner & Cavallaro, 1998, p. 83).   

 
Na Penitenciária Feminina do Butantã, em São Paulo, a comissão responsável 

pelo relatório Presídio... (2000c) denunciou, por ocasião de sua visita neste 

estabelecimento prisional, casos de violência sexual de detentas por funcionários, 

inclusive, uma das internas que fora violentada sexualmente, por um agente penitenciário 

local, encontrava-se grávida desse.  

Segundo a socióloga Lemgruber (1983) e Pimentel (1991), a falta de solidariedade 

em populações prisionais é uma característica reforçada pelas próprias condições da vida 

cativa, estimulada pela administração para a qual não interessa uma população coesa, 

difícil de ser controlada.  

Lemgruber (1983) que é favorável à política, de não abuso e ressocialização do(a) 

preso(a), observa que entre populações confinadas, não há objetivos comuns definidos e 

sim, interesses individuais que se sobressaem aos coletivos.  

                                                 
404 O Pavilhão Feminino da Penitenciária Central João Chaves, em Natal, foi considerado por Mariner & 
Cavallaro (1998) uma exceção neste sentido, posto comportar presas que esfaquearam outras na prisão, além 
de mandarem matar e controlarem o tráfico de drogas no interior do estabelecimento. 
405  Mariner & Cavallaro em 1998, afirmaram que várias doenças infecto-contagiosas como a tuberculose e a 
aids atingiram níveis epidêmicos entre a população carcerária brasileira. Descrevendo os presídios como "um 
território ideal para a transmissão do HIV", a Joint United Nations Programme On  
HIV/Aids (UNAIDS) tem alertado continuamente as autoridades prisionais para a adoção de medidas 
preventivas que possam reduzir a infecção pelo HIV e outras IST. O elevado número de casos de aids 
encontrados nos presídios do Brasil sustentam este alerta da UNAIDS e lhe confere urgência (Brasil, 2002b).  
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Segundo a autora e  Harazim (1995), o convívio entre mulheres detentas, muitas 

vezes, é considerado o pior dentro da prisão, como no caso da Casa de Detenção Talavera 

Bruce, no Rio de Janeiro, onde a solidariedade é escassa. Ser considerada criminosa, pesa 

menos do que o fato de ter que conviver com outras criminosas, a quem julgam piores ou 

mais perigosas, o que dificulta o desenvolvimento de verdadeiras amizades, entre elas. Tal 

fato é admitido pelas próprias presas, quando uma delas afirma: só fiz duas amizades que 

sei que não vão me trair nunca: que podem sentar na minha sala, com minhas crianças...que 

sei que não vão armar de seqüestrar meus filhos.  

As autoras também observam que, na prisão, a mulher é menos disciplinada que o 

homem detento, o qual costuma falar com os guardas à distância e com as mãos cruzadas 

atrás da cintura. Já, a maioria das detentas, costuma falar com as mãos na cintura 

mostrando-se à vontade, de sutiã e rolos no cabelo, como se estivesse em sua própria casa. 

Ao comentar as privações impostas à pessoa cativa, Sykes apud Lemgruber 

(1983) destaca que a falta de liberdade, a ausência de bens e serviços, de relações 

heterossexuais, de autonomia e segurança, em especial para a mulher detenta, são 

situações que se revestem de características ainda mais graves, já que o rompimento do 

contato contínuo com seus familiares e, sobretudo, seus filhos, afigura-se extremamente 

difícil de suportar.  

Este fato é corroborado por Mariner & Cavallaro (1998) da seguinte forma:  

“Manter contato com suas famílias é uma questão crucial para as 
detentas. Quase todas têm filhos, dentro ou fora da prisão, assim como 
maridos e companheiros, além de outros parentes e amigos. Essas 
mulheres têm medo de perder a custódia de seus filhos, de que seus 
parceiros as abandonem, e de que suas famílias e amigos as esqueçam.” 
(Mariner & Cavallaro, 1998, p. 86).  
 

Mas, de acordo com estudos sociológicos de Lemgruber (1983), o relato de uma 

mulher infratora que vivia com um companheiro, levou a autora à compreensão de que o 

distanciamento pela prisão, resulta especialmente, no caso de condenações longas, em 

quebra da união conjugal. A autora menciona serem poucas as mulheres que continuam a 

receber visitas de seus parceiros anteriores e grande parte delas, proveniente de classes 

sociais populares, antes de ser presa, exercia o papel de chefe de família (Lopes & 

Signorini, 2000).  
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Além de muitas delas terem famílias vivendo na miséria e passarem pela 

traumática separação dos filhos que costumam apresentar alterações de comportamento 

com o distanciamento da mãe406, a maioria, tem seus parceiros, igualmente, detidos em 

outras prisões ou mortos. Quando não estão presos ou mortos, tendem a abandoná-las e a 

se relacionar, sexualmente, com outras mulheres, por vezes, com pessoas próximas ou da 

família da ex-companheira, podendo tornar-se autores de relações incestuosas ou mesmo 

de crime como o estupro (Nascimento, 1997; Cabral, 1999; Lopes & Signorini, 2000; 

Murray, 2001d). 

Giordani & Bueno (2001b) relatam o drama de mulheres encarceradas. Referem 

que a grande maioria das presas o são por tráfico de drogas e mãe, vivendo a dura e 

solitária rotina de separações de seus entes queridos, especialmente dos filhos que, com a 

sua prisão, desagregam-se. Comumente, ficam sob a guarda de avós e comadres e, quando 

não há um parente próximo que os aceite, são encaminhados a abrigos ou instituições para 

menores. E quando não, muitos perambulam pelas ruas, seguindo o mesmo caminho da 

mãe, ou seja, tornam-se viciados em drogas e praticam crimes, crescendo meio à 

marginalidade.  

De qualquer forma, a separação brusca entre mães e filhos, gera grandes 

transtornos para ambos, haja vista a importância da figura materna para a criança, como 

forma de apoio e cuidados com a prole em crescimento e desenvolvimento. É, exatamente, 

a não mais participação durante anos no cotidiano dos filhos, inclusive nas atividades 

simples de lazer, que leva ao distanciamento físico e emocional deles para com a mãe, 

produzindo significativo sofrimento nestas mulheres.  

Para se ter uma idéia deste problema, um relato narrado por uma detenta interna 

em Cadeia Pública feminina numa cidade do interior paulista, foi transcrito por Rennó 

(1999) da seguinte forma: “Me tiraram numa hora muito difícil. Tenho uma filha de 13 

anos que tem um tumor no ovário. Fazia quase 1 ano e meio que eu estava ali na luta, na 

batalha com ela e, de repente, venho fazer visita e eles me seguram aqui...”. A autora 

menciona que os demais filhos da depoente, um com 10 e outro com 2 anos de idade, na 

ocasião da entrevista, encontravam-se sob os cuidados de uma colega.  

                                                 
406 Crianças têm geralmente, seus comportamentos influenciados por experiências de perdas e podem ser 
cruciais ao desenvolvimento emo cional: a maneira como os fatos são passados, a relação da criança com a 
mãe da qual foi separada e como o(a) genitor(a) espera que o filho reaja ao distanciamento. O mesmo ocorre 
em caso de separação por morte. Principalmente antes dos 5 anos de idade, esse processo de separação seja 
por prisão ou morte do(a) genitor(a), implica em grande probabilidade do desenvolvimento de transtornos 
psicossomáticos e/ou anti-sociais na criança (Winnicott apud Cabral, 1999). 
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Associando-se a este tipo de perda, a maioria ainda convive com sentimentos de 

culpa, impotência e vergonha em relação aos seus filhos e familiares, embora muitas 

detentas provenham de famílias desestruturadas, cujos membros não lhes oferecem 

qualquer apoio na prisão. Também, é comum gerarem filhos nascidos de relações amorosas 

temporárias com diferentes homens, alguns dos quais não mantêm contato algum com a(s) 

criança(s), não sendo raro que a figura paterna lhes seja, completamente, desconhecida 

(Murray, 2001a; Giordani & Bueno, 2001b).  

Portanto, em muitos casos, a mãe detenta é o único e principal referencial do(s) 

filho(s), quando não há um parente mais próximo, geralmente a avó materna que, mesmo 

passando sérias dificuldades financeiras, costuma assumir uma ou mais crianças menores. 

Porém, às vezes, o sentimento de desonra é tão grande para a família que tem uma 

parente presa, que alguns familiares preferem dizer às crianças, filhas da detenta, que sua 

mãe morreu (Giordani, 2000). Esse é um dos motivos de algumas mulheres não receberem 

visita alguma, nem mesmo dos filhos, durante meses ou anos no cárcere. 

Conseqüentemente, muitas dessas mulheres têm sua auto-estima baixa pelo sentimento de 

rejeição proveniente da vida em reclusão (Mariner & Cavallaro, 1998).  

A propósito, Bitencourt (1991) comenta o efeito negativo que o aprisionamento 

produz sobre o conceito que a pessoa tem de si mesma, embora, segundo o autor, não se 

possa negar que grande parte dos(as) delinqüentes que chegam à prisão já tem crise de 

identidade e deformação em sua personalidade. Mas, podem ser muitas as causas dos 

efeitos negativos produzidos na auto-imagem da pessoa encarcerada, dentre elas, a mais 

importante é o sentimento de esterilidade absoluta, originada da desconexão social 

resultante da reclusão, bem como a impotência para se controlar e decidir sobre situações 

conflituosas que envolvem desde relações afetivas até questões financeiras pessoais e 

familiares.407  

Tal sentimento, foi também, citado no trabalho de Rennó (1999) e nos estudos de 

Giordani & Bueno (2001b), a partir de inúmeros relatos de internas em algumas Cadeias do 

Estado de São Paulo. As autoras observaram então, o efetivo abandono de muitas detentas 

por si mesmas e pelas famílias, as quais, no início, quando possuem alguma condição 

financeira, costumam custear os honorários de um advogado, não o fazendo mais, após 

algum tempo. 

                                                 
407 “Também contribui ao fortalecimento dessa sensação de esterilidade, o fato de que nas instituições totais 
há uma tendência de converter o internado em mero sujeito de necessidades, anulando toda sua capacidade de 
iniciativa e submetendo-o a uma estrita classificação e ordem disciplinar.” (Bitencourt , 1991, p. 248). 
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Outro grande sentimento de perda também é vivenciado por mulheres grávidas 

nas prisões, cujos bebês nascem enquanto no cárcere e, logo após, são separados da mãe. 

Todavia, ela tem o direito legal de manter consigo a criança até a idade pré-escolar 

(Magdabosco, 2000; Giordani & Bueno, 2001b).  

A este respeito, Mariner & Cavallaro (1998) resgatam que apesar da CFB de 

1988, em seu artigo 5, inciso L, garantir às mulheres presas o direito de manter seus bebês 

consigo durante todo o período de lactação, em algumas Penitenciárias e praticamente, em 

todas as Cadeias Públicas femininas, além delas serem impedidas de amamentarem seus 

bebês após darem a luz, perdem sua guarda até que sejam libertadas. Geralmente, os 

recém-nascidos são entregues às famílias das presas, quando elas têm condições de cuidar 

da criança. Caso contrário, os bebês vão para instituições públicas (Murray, 2001d). 

Em contrapartida, no sentido de que esta norma seja implementada, a LEP em seu 

artigo 83, inciso 2, declara que cada prisão feminina deve ser equipada com um berçário 

onde as mães possam amamentar seus filhos. No entanto, a maioria das prisões não 

obedece o que rege a Lei, por não ter estrutura física e funcional para abrigar os recém-

nascidos de mães presas408 (Mariner & Cavallaro, 1998; Lopes & Signorini, 2000; Garbin, 

2000a, 2000b).  

No Brasil, a única exceção encontrada na literatura brasileira consultada, quanto 

ao integral cumprimento desta norma prevista em Lei, refere-se à Penitenciária Feminina 

Madre Pelletier, de Porto Alegre, a qual costuma abrigar desde bebês até crianças de cinco 

anos de idade, apresentando portanto, regras mais flexíveis às mães detentas. Outras 

Penitenciárias femininas, como a de Belo Horizonte e a de São Paulo, embora possuam 

acomodações para os recém-nascidos de detentas, permitem que os bebês permaneçam 

junto as mães, até a idade limite de 6 meses, período no qual são amamentados (Murray, 

2001d).  

Este conjunto de situações negativas contribui, e muito, para o afastamento e 

conseqüente perda dos referenciais das detentas, em especial, daquelas que permanecem 

longos períodos na prisão, amargando a revolta e contribuindo com a disseminação de 

violências observadas em rebeliões, fugas e nos crescentes índices de criminalidade e 

                                                 
408 Há estabelecimentos penais femininos que os bebês só podem ficar com suas mães durante uma semana 
após o nascimento e há outros, onde as mães não podem ficar com seus filhos nem mesmo durante a primeira 
semana de vida, devendo entregá-los no hospital logo após darem a luz (Mariner & Cavallaro, 1998;  Murray, 
2001d). 
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reincidência.409 Se em um passado não muito distante, as mulheres eram presas devido a 

pequenos delitos, como furto, atualmente, a maioria das detentas está envolvida no tráfico 

de drogas (Calhau, 1990; Ryff, 2001; Freitas, 2002) (Anexo D). 

Há estabelecimentos prisionais brasileiros onde 60 a 80% das mulheres presas 

estão condenadas devido a essa infração penal. No caso da Penitenciária Feminina do 

Butantã, das mais de 400 internas, um terço vive em regime fechado de prisão, cumprindo 

em média, quatro anos de pena relativa ao tráfico de entorpecentes (Rolim, 2000; Bastos, 

2000; Murray, 2001b).  

Assim, retomando a questão da alta incidência de detenções e condenações de 

mulheres delituosas no Brasil por uso e tráfico de entorpecentes, o enquadramento desta 

infração penal na lista de crimes hediondos410 tem desfavorecido a recuperação e 

readaptação da mulher infratora na sociedade, posto que uma vez condenada pela Justiça, 

ela deverá cumprir integralmente, sua pena em regime fechado de prisão. Não há, portanto, 

meio termo: ou é consumidora ou é traficante (Bastos, 2000; Lopes & Signorini, 2000; 

Freitas, 2002).  

Esta questão é explicada pela Lei 8.072/90 – Lei de Crimes Hediondos – a qual 

proibiu, terminantemente, a progressão de regime nesses casos, determinando aos 

infratores, que cumpram pena total, em regime fechado, sem nenhuma esperança de um 

retorno abreviado à família e à sociedade pelo seu próprio mérito (Anexo C).  

No entanto, em relação à mulher infratora, para alguns autores, a Justiça deveria 

levar em conta fatores como a utilização de muitas delas como “mulas” por seus parceiros 

traficantes, os quais costumam ficar soltos, anarquizando, enquanto elas, muitas vezes, 

assumem a culpa por eles, por amor (Bastos, 2000).  

Freitas (2002) explica que na maioria dos casos, a história é uma só, ou seja, por 

influência do marido, companheiro ou namorado, elas se vêem cara a cara com às drogas e 

às voltas com a lei. Muitas, após serem presas, afirmam terem sido vítimas de armação, em 

especial da polícia. Outras, declaram abertamente, terem conhecido as drogas na prisão.  

                                                 
409 Mesmo se considerando a influência de fatores pessoais, políticos e sociais (Magdabosco, 2000). O 
percentual de reincidência entre os egressos do sistema  prisional nacional segue aumentando, sendo que em 
São Paulo, o índice é superior a 80% (Brasil, 2002b).  
410 Lei 8.072/90 do Código Penal, criada em 25 de julho de 1990 em resposta a uma onda de seqüestros no 
Brasil; entre outros crimes, tornou o tráfico de drogas inafiançável. Nestes casos, um juiz pode decretar a 
prisão preventiva (como medida de auxílio na investigação policial em curso) de um cidadão por até 30 dias 
se existirem “fundadas razões” (Mariner & Cavallaro, 1998).  
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No ramo do tráfico de entorpecentes, raras são as exceções que apontam para 

mulheres como líderes do negócio, consideradas de alta periculosidade pelo conseqüente 

envolvimento com outros crimes também considerados hediondos (Menocchi, 2000).  

Segundo Mariner & Cavallaro (1998), embora haja opiniões diversas quanto ao 

efeito real dessa Lei, inúmeros especialistas concordam que ela contribui muito para 

aumentar o número de detentos nas prisões, particularmente daqueles que aguardam 

julgamento em delegacias e cadeias, fato que alimenta também as constantes superlotações 

em estabelecimentos penais femininos.  

Ao ponderar sobre as inúmeras alterações de papéis da mulher em nossa sociedade, 

denotadas inclusive nas graduais mudanças dos modelos tradicionais de família e de 

casamento, Izumino (1998) afirma que um número crescente de mulheres pobres tem 

ingressado no mercado informal de trabalho, pela possibilidade de atenderem suas 

atividades domésticas e os cuidados com seus filhos, conseguindo, deste modo, auxiliar no 

orçamento familiar e até, em muito casos, assumí- lo sozinhas.  

Mingardi apud Murray (2001a) entende que o envolvimento cada vez maior de 

mulheres no tráfico de drogas, dá-se devido à crise econômica, o que corresponde ao 

motivo – necessidade, alegado por quase todas as envolvidas. A autora corrobora que 

muitas alegam o envolvimento amoroso com traficantes e criminosos, ponto de partida 

para seu envolvimento com o tráfico de entorpecentes e outros crimes (Anexo C).  

O fato é que por ganância, amor, aventura ou vício, cada vez mais o tráfico tem 

sido uma atividade atrativa diante o desemprego crescente, em especial nas grandes 

cidades e, de alguns anos para cá, tem contado também com o envolvimento crescente de 

mulheres idosas. Estudos apontam que no narcotráfico as mulheres assumem funções 

específicas, como conversar com os compradores e misturar a pasta base com o 

bicarbonato, ganhando menos que os homens, como no mercado de trabalho em geral 

(Giordani, 2000; Bastos, 2000; Schivartche, 2000).   

Mesmo assim, o tráfico de drogas, enquanto ocupação de muitas mulheres 

marginalizadas, pode ser considerado uma atividade informal arriscada, porém, lucrativa, 

através da qual, o dinheiro de ganho fácil, tem recrutado no Brasil, a cada dia mais, um 

número maior de mulheres, a maioria pobre, com baixa escolaridade, jovem411, mãe, sem 

parceiro sexual fixo e geralmente, viciada em drogas ilícitas. Murray (2001a) aponta para 

                                                 
411 Embora não haja uma estatística precisa, a idade média das mulheres presas no Brasil é 25 anos, quando 
estão no auge da vida reprodutiva (Murray, 2001d). 
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um índice de 60 mulheres envolvidas no tráfico de drogas, a cada grupo de 100 detentas no 

Brasil. 

Portanto, em grande parte, o envolvimento com drogas correlaciona-se diretamente, 

ao alto índice de mulheres detidas e condenadas a regime fechado de prisão, enquanto 

infratoras dos artigos 12 e 16 do CPB, referentes ao tráfico e consumo de drogas ilícitas, 

respectivamente (Giordani, 2000) (Anexo D).  

Em outro estudo de Giordani & Bueno (2001e), sobre o uso do tabaco por detentas 

em uma Cadeia Pública feminina do interior paulista, constatou que a maioria das 

mulheres, antes de ser presa, utilizava além do cigarro de tabaco412, ao menos um tipo de 

droga ilícita, em especial, a maconha e o crack. Ao serem também, questionadas sobre 

como mantinham seu vício fora da prisão, as usuárias referiram que ganhavam as drogas 

de colegas, como recompensa por serviços prestados ao narcotráfico e/ou compravam-nas 

de outros traficantes a partir da aquisição de dinheiro e produtos adquiridos em  roubos e 

assaltos que praticavam. Já na prisão, as internas viciadas declararam obter as drogas como 

presentes de colegas ou comprando-as de internas fornecedoras, tanto com dinheiro como 

pela prestação de serviços.   

De modo geral, Magdabosco (2000) reafirma ser comum a utilização de drogas 

como a cocaína, a maconha e o crack, inclusive por prisioneiros em uma Cadeia localizada 

no Estado do Paraná, sob a autorização vigiada de agentes policiais supervisores, posto 

entenderem que, as drogas aliviam o sofrimento dos detentos, fazendo com que se tornem 

menos agressivos. 

Prova disso está na declaração de uma inspetora policial que, ao ser questionada 

sobre a preferência das detentas em relação ao tipo de droga usada no interior de uma 

prisão carioca, respondeu: “...crack ninguém quer; por isso não tem. É coisa de paulista, 

dizem com desinteresse. As pessoas sabem quem tem e quem não tem recursos.” (Harazim, 

1995). 

Outros autores também mencionam o tráfico de drogas como prática comum na 

maioria das prisões tanto masculinas como femininas, embora não seja permitida por Lei, a 

entrada de entorpecentes em nenhuma instituição prisional (Bitencourt, 1991; Cintra Jr., 

1993; Sá, 1998; Nascimento, 2000; Freitas, 2002).  
                                                 
412 Nas prisões em geral, o cigarro é de fundamental importância, pelo seu poder de compra e venda de 
produtos e serviços entre detentos(as), além de ser usado para a distração de problemas pessoais e familiares, 
percebido como capaz de diminuir a ansiedade e a angústia do indivíduo em situação de confinamento. As 
mulheres que encontram dificuldades em adquirir drogas ilícitas na prisão, como detectado neste estudo, 
usam o tabaco em quantidades excessivas por não ser proibido e ser de fácil aquisição (Giordani & Bueno, 
2001e).  
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No entanto, principalmente quando detentos(as) não são beneficiados(as) com a 

visita íntima e há falta de trabalho e lazer que lhes ocupem suficientemente, o tempo 

ocioso, possibilitando-lhes a diminuição das tensões e angústias, as drogas passam a ser 

uma alternativa, ou seja, são usadas como um bom remédio paliativo ao estresse cotidiano 

(Giordani & Bueno, 2001e).   

Concomitantemente, ao uso de drogas ilícitas, as autoras, a partir de diversos 

depoimentos de mulheres detentas em Cadeias Públicas femininas do Estado de São Paulo, 

apontam para o uso de medicamentos psicotrópicos, levados tal qual como as drogas 

ilícitas, por parentes e amigos durante as visitações de familiares, ou, fornecidos por alguns 

agentes carcerários, sem qualquer controle médico. Estes medicamentos de distribuição e 

uso controlado pelas farmácias e as demais drogas, são freqüentemente comercializados às 

ocultas entre detentas, sendo consumidos para o combate à insônia e controle da 

ansiedade.413  

A propósito, sem desconsiderar o contexto opressivo da prisão em que vivem 

muitas mulheres, pesquisadores do boletim (Como..., 1999) resgatam entre outros estudos 

relativos ao uso de drogas lícitas e ilícitas por mulheres adultas vítimas de abuso sexual na 

infância e/ou adolescência, um estudo realizado no South Broux, em Nova York. 

Neste, o abuso sexual precoce, em especial o incesto, despontou como uma das 

experiências mais determinantes que mulheres viciadas em crack, cocaína e heroína tinham 

passado em suas vidas. Os pesquisadores concluíram que o sentimento de estigmatização e 

vergonha deixava nas vítimas a sensação de que não eram amadas nem inspiravam amor 

nos outros, tornando-as incapazes de dizer não a atividades de que não queriam participar, 

tais como relações sexuais ou uso de drogas (Worth apud Como..., 1999). 

Portanto, a relação entre abuso sexual na vida de mulheres detentas e o uso de 

drogas por muitas delas, não deve  ser descartada, posto que muitas são além de traficantes, 

usuárias de drogas e têm história de vitimização sexual como de outras formas de 

violência, em diferentes fases da vida (Giordani & Bueno, 2003). 

                                                 
413 Diazepan, Dormonid, Lorax, entre outros psicotrópicos e alguns anticonvulsivantes como o Tegretol.  
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Retomando os efeitos psicológicos negativos da prisão, Bitencourt (1991) aponta 

alguns tipos de reações apresentadas por pessoas em confinamento, como atitudes 

explosivas414, na qual se observa um estado de irritação que pode chegar a acessos de 

delírios; estados de angústia com alucinações e atitudes paranóicas. O autor ressalta que, 

ao contrário do que se possa imaginar, as mulheres detentas, comparadas aos homens, 

psicologicamente, não apenas reagem de forma mais negativa ao confinamento, mas 

também, procuram amenizar suas perdas e sofrimentos através de uma maior ingestão de 

drogas psicoterápias e a protestar de forma mais eloqüente suas dores, perdas e desacordos 

junto aos funcionários e diretores de estabelecimentos penais.   

Como agravante desta situação, a grande maioria das Instituições Prisionais não 

oferece às internas, acompanhamento psicológico e/ou médico preventivo e curativo, 

capazes de lhes amenizar o desequilíbrio emocional e incentivar a prevenção de doenças 

infecciosas, ginecológicas e cardiopulmonares para melhoria da qualidade de vida em 

confinamento (Giordani & Bueno, 2000c, 2001e).  

Para se ter uma idéia da falta de assistência médica, levantamento feito pelo Grupo 

Cidadania dos Presídios, em 1997, detectou que 53% das detentas, afirmaram ter realizado 

tratamento médico antes de sua prisão, 9% delas, continuaram estes tratamentos na prisão, 

42,7%, citaram a aquisição de alguma doença na prisão e 55% das gestantes presas, 

disseram não receber acompanhamento médico regular. Ainda, segundo esta pesquisa, 

70% das mulheres detentas da Casa de Detenção Feminina do Tatuapé, na ocasião, com 

mais de 350 internas, afirmaram nunca ter feito mamografia e 25%, disseram ter ficado 

doente após a prisão (Alcalde, 1999).  

Outra pesquisa realizada pela Comissão de Direitos Humanos da OAB, também 

entre as detentas desta mesma Penitenciária Feminina, entre outros relevantes dados, 

registrou-se a veracidade das más condições de vida da maioria das mulheres detentas, 

verificando-se inclusive, que aproximadamente um quarto delas, contrai tuberculose ou 

outras doenças infecciosas graves na prisão. 

                                                 
414 Também chamado de “furor dos encarcerados”, reação explosiva a detenção, que ocorre imediatamente 
após o ingresso na prisão. “Trata-se de um quadro de agitação, uma verdadeira “tempestade de movimentos” 
que pode prolongar-se durante horas, podendo ocorrer com freqüência as auto e hetero agressões. Esse 
quadro também pode apresentar-se eventualmente, entre os reclusos já condenados, nos casos, p. ex., de 
transferências de estabelecimentos contra a vontade, de transferências repentinas, quando estão na iminência 
de sofrer uma sanção disciplinar, ou têm que abandonar o “amigo”...” (Bitencourt, 1991, p. 244). 
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Embora algumas mulheres já fizessem uso de psicoterápicos antes de sua detenção, 

outras se tornam efetivamente, dependentes de anfetaminas e ansiolíticos no interior da 

prisão. Em contrapartida, uma das alternativas mais utilizadas por prisioneiras para a 

substituição dessas e outras drogas, é o consumo de cigarros de tabaco e de maconha415, 

especialmente pelas detentas viciadas em álcool, cocaína e/ou crack (Giordani & Bueno, 

2001d, 2001e).   

O artigo 41, inciso X, da LEP, diz respeito a visitações íntimas nas prisões para 

infratores de ambos os sexos, embora a Lei pareça não levar em conta a situação de 

mulheres detentas, sugerindo em seu texto também a exclusão específica de 

companheiros(as) homossexuais das visitas conjugais a seus(uas) parceiros(as) (Mariner & 

Cavallaro, 1998; Gomes Neto, 2000; Giordani & Bueno, 2001a).  

No Brasil, enquanto em muitas prisões masculinas, a visita íntima faz parte da 

rotina, ela é vista como benefício e não como um direito da mulher detenta, dificilmente 

concedido, em especial às que vivem em Cadeias e DPs, pois nesses locais, não há 

estrutura predial e educacional preventiva à prática do sexo com seus companheiros, o que 

implica em discriminação (Souza, 1987; Gondin, 1998).  

Em Presídio... (2000c), tal discriminação é corroborada, uma vez que, embora 99% 

das prisões masculinas brasileiras tenham as mesmas limitações, a visita conjugal é 

concedida, a partir do escalonamento da ocupação de suas celas para que privem com suas 

companheiras (Lemgruber, 1983; Mariner & Cavallaro, 1998; Murray, 2001d; Cfêmea, 

2001).  

Quando concedida, ao contrário do exigido a homens detentos, é imposta uma série 

de restrições416 e não havendo acomodações específicas para a visita íntima, em alguns 

estabelecimentos penais, as detentas constroem os chamados “venustérios”417, espaços 

demarcados com lençóis e cobertores, improvisados por elas para se relacionarem 

sexualmente (Faerman, 1998; Rolim, 2000).  

                                                 
415 As usuárias costumam fumá-lo no banheiro, enquanto queimam pedaços de papel higiênico usados para 
disfarçarem o cheiro característico da maconha, tentando assim, não levantar suspeita por parte dos agentes 
carcerários. A queima do papel higiênico usado pelas detentas na prisão, constitui-se uma prática habitual e 
visa dissipar os odores das fezes e urina no ambiente. Na maioria das Cadeias femininas, o sanitário não tem 
porta e localiza-se no interior de celas superlotadas.  
416 Boa conduta; relacionamento estável com um homem; entrevistas do casal por uma assistente social e uma 
série de exames médicos. Algumas prisões liberam a visita íntima apenas a mulheres casadas e que tenham 
bom comportamento na prisão.  
417 Palavra inexistente na lingua portuguesa. Venus, deusa do amor; Afrodite grega; sugere local onde 
mulheres detentas se relacionam sexualmente, onde “fazem amor”.  
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Além do preconceito, há sérias preocupações das autoridades penitenciárias quanto 

à gravidez de detentas e à perda do controle da situação (Murray, 2001d).  

Portanto, os pedidos de visitas conjugais não são regidos pelas mesmas normas para 

detentos e detentas, sendo baixo o número de mulheres que realmente, desfrutam desse 

direito. Tambelli apud Garbin (2000c) apresenta uma dura crítica a esse respeito ao afirmar 

que separar prazer de procriação implica educar as mulheres e discutir o que uma gravidez 

na prisão pode significar para ela e para a criança, mas se já não conseguem resolver coisas 

mais simples, imagine uma rebelião passiva de cem mulheres grávidas. 

Em torno desta questão, os relatores da HRW, Mariner & Cavallaro (1998) afirmam 

claramente, que  

“A recusa tradicional de visitas conjugais a detentas reflete a 
dificuldade historicamente maior da sociedade em reconhecer ou lidar 
de forma confortável com a sexualidade feminina e as atuais regras de 
visitação utilizadas por muitos estados continuam a reforçar esses 
estereótipos sexistas.” (Mariner & Cavallaro, 1998, p. 88).  

 
Então, muitas detentas, cuja orientação para o sexo é definidamente, heterossexual, 

reclamam a impossibilidade da visita íntima ou conjugal, embora sua viabilização no ano 

de 1997, tenha sido estudada pela Secretaria de Assuntos Penitenciários, a partir da análise 

inicial da infra-estrutura dos quatro Presídios femininos do Estado de São Paulo, contando 

com alguns problemas inerentes à medida, como o risco às IST, aids e gravidez. 418 

Cfêmea (2001) resgata que, um ano antes, a Secretaria de Administração 

Penitenciária do Estado de São Paulo, por meio da Resolução 14, declarou ser a visita 

íntima, um direito da mulher presa, porém, ações concretas no sentido de implantar este 

direito, ainda não foram concretamente, desenvolvidas.  

Na verdade, diversas autoridades penitenciárias e membros de ONGs envolvidas 

com a questão carcerária no Brasil, concordam no seguinte ponto: é preciso fazer um 

trabalho adequado e efetivo de prevenção e distribuição de preservativos (Garbin, 2000c). 

Por sua vez, para Magdabosco (2000), a escassez de atividade sexual nas prisões 

femininas, não é apenas conseqüência direta das condições objetivas à forma da vida 

carcerária que não estimula a sua prática, mas também, reflexo da discriminação da mulher 

infratora em relação a sua sexualidade.  

                                                 
418 “Tendo como alvo uma condição que só as mulheres podem exp erimentar, a discriminação com base na 
gravidez é em si mesma uma forma de discriminação de gênero.” (Mariner & Cavallaro, 1998, p. 88). 
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Uma pesquisa realizada pelo Coletivo Feminista de Lésbicas de São Paulo indica 

que 66% das presas do Tatuapé são a favor da visita íntima, enquanto 17% não aceitam a 

mudança. Os outros 17% não responderam à questão (Fernandes, 1997; Villaméa, 1997). 

Em contraposição, Nascimento (1997) considera que as visitas íntimas em prisões 

femininas podem ampliar o risco de contaminação do HIV, tanto a seus companheiros, 

como a suas parceiras sexuais e a seu grupo familiar imediato. Diante dos comprovados 

riscos de contaminação, Cardoso Jr. (2001) e Brasil (2002b) apontam para a necessidade 

de regulamentação da assistência médica a detentos(as) e financiamento pelo SUS de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários à prevenção e  tratamento de 

pessoas vivendo no contexto sabidamente adverso das prisões.  

Porém, segundo Cardoso Jr. (2001), embora não se conheça o número de pessoas 

confinadas no Brasil que estejam infectadas pelo HIV, os dados oficiais disponíveis 

permitem-nos afirmar que as taxas são elevadas. Considerando-se tratar de um fenômeno 

vinculado a fatores como: origem sócio-econômica, baixa escolaridade, desestruturação 

familiar e comunitária, práticas de riscos freqüentes pelo uso de drogas e múltiplas relações 

sexuais não protegidas, quando somados as más condições das prisões, são extremamente, 

favoráveis ao desenvolvimento de programas educativos.  

De acordo com Harazim (1995), a visita íntima ou parlatório na Casa de Detenção 

Feminina Talavera Bruce, no Rio de Janeiro, é interpretada pelos agentes de segurança da 

seguinte forma: “Somos agentes de segurança penitenciária, não guardas de motel...”. No 

entanto, a maioria das presas desta instituição penal coloca-se a favor da visita íntima e não 

admite que pensem em acabar com a regalia, apesar de todas as pré-condições existentes. 

O fato de muitas mulheres detentas terem relacionamentos também, com parceiros 

presos, quando eles não são de alta periculosidade, vão escoltados ao encontro das 

parceiras detidas. Colocados nas celas das companheiras, ficam trancados e com guardas à 

espera do lado de fora, durante todo o tempo do encontro. O contrário também ocorre, 

envolvendo mulheres de presidiários que não podem ser escoltados. 

Pesquisa de Giordani & Bueno (2001a) afirma que a homossexualidade é rotineira 

nas prisões femininas, seja eventual ou freqüente, concedida ou forçada, nas cadeias 

femininas, é praticado entre parceiras fixas ou não, mas, exclusivamente, sem proteção 

contra a transmissão do HIV e outros agentes patogênicos causadores de IST. No entanto, 

entre detentas, essa prática sexual dificilmente, ocorre de modo a caracterizar violência, 

causando danos físicos à vítima, pelo uso de força física bruta do agressor. A coação como 
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forma de pressão psicológica e a barganha do sexo por favores, regalias ou proteção na 

prisão, são mais freqüentes. 

Neste sentido, Giordani et al. (2002) mencinam que algumas poucas pesquisas 

científicas a respeito, e mais freqüentemente a mídia, mostram a prevalência de 

relacionamentos sexuais clandestinos em prisões femininas, caracterizados por situações 

que tipificam a grave ameaça, a coação, o sexo em troca de benefícios419 ou mesmo com 

fins lucrativos, podendo contar com a cumplicidade silenciosa e/ou mesmo a participação 

de agentes públicos como delegados, soldados ou carcereiros e até, com a cumplicidade de 

internas às quais, não interessa ter ou gerar problemas a outrem na prisão.  

Por outro lado, a completa falta de medidas educativas no sistema prisional e  

conseqüentemente, o não uso de mecanismos preventivos durante relações sexua is 

clandestinas entre parceiras, detentas e funcionários e/ou visitantes, têm acarretado 

conseqüências como a gravidez, quase nunca atribuída a funcionários em exercício 

funcional na prisão onde ocorreu a relação, além da contaminação ao HIV, hepatites e a 

outros agentes infecciosos transmissíveis por práticas sexuais não seguras (Giordani & 

Bueno, 1998, 1999, 2000; Giordani, 2000; Brasil, 2001a; Giordani et al., 2002).  

A propósito, Piot apud (Como..., 1999) cita que a violência sexual contra as 

mulheres não é apenas uma causa de epidemia de aids. Ela pode também ser a 

conseqüência. 

No Brasil, estudos e ações preventivas voltadas à populações confinadas têm 

priorizado mais os homens que as mulheres detentas, haja vista que pouquíssimos são os 

dados disponíveis referentes, por exemplo, a prevalência às IST e aids no contingente 

prisional feminino, que possibilitem uma visão real da situação geral.  

No entanto, alguns dados oficiais como os apresentados em uma tese sobre a 

Penitenciária Feminina do Espírito Santo, apontam para uma prevalência do HIV e HCV420 

de 9,9% e 19%, respectivamente, entre 121 detentas. Dentre as 10,7% que declararam o 

uso de drogas injetáveis, as prevalências foram de 46,15% e 58,5%. Outras taxas de IST 

destacadas no mesmo estudo, apontam 15,7% para sífilis, 9,3% para o HPV e 29,7% para 

trichomoníase. Quanto ao uso regular de preservativo, a porcentagem encontrada foi de 

21,5% (Miranda apud Brasil, 2001a).  

                                                 
419 Detentas que se sujeitam a terem relações sexuais completas ou não, com carcereiros(as), policiais, 
investigadores(as) ou outras internas em troca de drogas, bebidas alcoólicas, alimentos, proteção e outros 
pequenos favores que na verdade, são considerados grandes regalias em uma prisão feminina.   
420 Virus da Hepatite C. 
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Já, no tocante ao uso de droga injetável, no Rio de Janeiro, foi estimado em 3% o 

percentual para os 13 mil presos do Estado, contrastando com os números de São Paulo 

que foram de 18% a 24%, segundo dados de 1997, fornecidos pelo Ministério da Saúde. 

Ainda em 1998, no Rio de Janeiro, foram realizados exames laboratoriais para HIV, 

hepatites B e C e sífilis, entre presos que informaram uso parenteral de drogas, antes ou 

depois de serem presos. Então, de 199 internas das unidades prisionais femininas, os 

resultados obtidos foram: sífilis e hepatite B, 23%; hepatite C, 10% e HIV, 12% (Brasil, 

2001a).  

Baseando em relatos de diversas internas em algumas Cadeias Públicas femininas 

visitadas por Giordani (2000) no período de 1998 a 2000, geralmente, quando a coação é a 

base da prática sexual entre detentas, na maioria das vezes, o domínio da situação é de 

mulheres mais velhas em tempo de reclusão em uma determinada prisão ou daquelas 

consideradas pelas demais, como chefonas ou  perigosas pela extensa carreira de crimes 

hediondos.  

Tratam-se de mulheres autoras de crimes entre os quais, estão incluídos vários 

homicídios, latrocínios e seqüestros, em geral, com envolvimento direto ou indireto em 

quadrilhas criminosas e tráfico de entorpecentes. Essas, são geralmente as beneficiadas, 

tendo sob sua tutela e ordens quase silenciosas, detentas mais jovens em idade e período de 

reclusão e que se submetem a também servi- las sexualmente na prisão.421 

Portanto, envolve uma hierarquia que, dependendo da líder de cada cela, pode 

funcionar a partir de condutas extorsivas e coercitivas ou através do companheirismo e  

consenso entre as presas que habitam a mesma cela, repartindo sem atritos, não somente as 

tarefas, como também os objetos e alimentos trazidos por familiares e amigos(as) durante 

as visitações.  

Em contrapartida, há relatos velados de mulheres que servem ou já serviram 

sexualmente, funcionários(as) e outras colegas na prisão, por livre e espontânea vontade, 

movidas pelo desejo de manter relações homo ou heterossexuais ou mesmo, por sentirem 

prazer sexual com pessoas hierarquicamente superior, sem que interesses comerciais ou 

outros benefícios estejam diretamente envolvidos (Giordani, 2000). 

                                                 
421 Neste sentido, a contagem do tempo de prisão ou de cela inicia-se a cada estabelecimento onde a detenta, 
estará cumprindo pena ou aguardando sentença judicial. Portanto, caso uma detenta tenha anos de 
permanência em uma unidade prisional, uma vez sendo transferida para outra unidade, seu tempo na cela 
onde ficará é zerado. Se ela era “chefe” ou “líder” na unidade anterior, nesta, passará a ser “novata” e 
portanto, estará sujeita a ordens e decisões de outra mais antiga de cela.   
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Mariner & Cavallaro (1998) corroboram esta situação, ao citarem que relações 

sexuais consensuais, portanto não forçadas, foram relatadas por detentas do pavilhão 

feminino da Penitenciária Central João Chaves, em Natal, por ocasião de sua visita ao 

estabelecimento.  

Giordani & Bueno (2001c), advertem sobre a necessidade de ser levada em conta a 

relação de poder desigual entre as partes envolvidas, o que torna essa distinção altamente 

problemática no contexto da prisão. Considerando que em função do próprio processo de 

marginalidade e criminalidade, em que muitas mulheres estavam envolvidas, anteriormente 

a sua reclusão, o uso do sexo com fins comerciais e de subsistência na prisão faz parte do 

cotidiano de cárceres prisionais femininos, o que favorece a promiscuidade e a 

vulnerabilidade de detentas e parceiros(as) sexuais às IST-aids, hepatites e gravidez. 

Em todas as Cadeias Públicas femininas visitadas por Giordani (2000),  observou-

se nas carceragens, a presença de funcionários de ambos os sexos, sendo comum a 

permanência de apenas um(a) carcereiro(a) durante plantões noturnos, finais de semana e 

feriados, além de um ou dois polícias masculinos que habitualmente não têm acesso às 

dependências onde circulam mulheres detentas. De acordo com depoimentos das internas, 

quando policiais se relacionam sexualmente com detentas, o fazem sob a cumplicidade da 

carceragem, sendo esses funcionários, os únicos que têm as chaves dos cadeados que 

fecham as trancas impedindo o acesso ao parlatório e às celas, áreas restritas as internas.422 

Tal cumplicidade pôde ser constatada, nas falas de detentas em diversos 

estabelecimentos prisionais brasileiros também visitados por Mariner & Cavallaro (1998) e 

pela Caravana em Presídio... (2000c), ao relatarem que, não obstante, nessas áreas 

entravam, freqüentemente, guardas masculinos, sendo que, em algumas prisões femininas, 

já havia ocorrido relações sexuais entre internas e guardas. 

Então, em relação à sexualidade da mulher, a submissão feminina que prevalece 

comumente fora das prisões em relação ao poder masculino, fruto de uma construção 

social secular ainda vigente em nosso país, mostra-se presente também nas relações 

internas dos cárceres femininos, locais onde impera a lei do silêncio 423, ditada pelo(a) mais 

forte, gerando sentimentos de medo e insegurança que levam a pessoa a ceder sem 

                                                 
422 O artigo 77, inciso 2 da LEP estipula que as detentas sejam supervisionadas por guardas mulheres. O 
dispositivo abre exceções para pessoal técnico especializado como médicos por exemplo. O artigo 53(3) das 
Regras Mínimas diz que: a vigilância das presas será exercida exclusivamente por funcionários do sexo 
feminino; o artigo 53(2) das Regras Mínimas proíbe que integrantes masculinos da equipe entrem nas 
instalações ou seções sem a presença de um guarda feminino (Mariner & Cavallaro, 1998). 
423 Trata-se de leis marginais não escritas, porém, normatizadoras do convívio na prisão, as quais sustentam o 
poder hierárquico ditado pelos que integram o mundo do crime há mais tempo (Giordani et al., 2002). 
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qualquer resistência (Louro, 2001a; Giordani & Bueno, 2001c; Giordani et al., 2002; 

Biasoli-Alves, 2002; Teles & Melo, 2002).  

Saffioti (1999) corrobora esta violenta realidade, quando nos conduz ao cotidiano 

de agressões que freqüentemente vitimizam a mulher que circula livremente em nossa 

sociedade, sendo que há muito, no Brasil, ela tem sido alvo de dominações e violências de 

toda ordem, inclusive  sexual em seu domicílio, sendo seus parceiros os principais 

ofensores, conforme já mencionado nesse estudo.  

De acordo com Lemgruber (1983), o relacionamento sexual entre mulheres 

detentas tende a caracterizar-se por contatos repetidos, carregados de afetividade e a 

preencher uma série de necessidades, como a de auto-afirmação e de estabelecimento de 

relações afetivas significativas. Ainda, ocorre pela necessidade de validar sua feminilidade 

como no caso das gurias que fazem o papel de mulher nessas relações.  

Quanto a alguns fatores que agem facilitando e estimulando esse comportamento 

sexual em prisões femininas, e aos graus de dificuldades ou barreiras encontradas pelas 

mulheres detentas à sua prática, Giordani & Bueno (2001a) esclarecem que 

“O costume anterior e a prática homossexual na rua ou em outras 
cadeias, a ausência do contato sexual com o sexo masculino, a tentativa 
de passar o tempo, a necessidade de carinho e afeto e a facilidade de 
duas internas permanecerem juntas na mesma cela, por horas ou toda 
uma noite, favorecem a prática do homossexualismo na cadeia, 
facilitada ou dificultada de acordo com os diferentes estilos de 
administração da massa carcerária.” (Giordani & Bueno, 2001a, p. 30). 
 

Sobre a prática homossexual feminina em Cadeias e a vulnerabilidade às IST-aids, 

observamos que, afora o fator curiosidade de algumas mulheres detentas, a principal base 

deste comportamento sexual de risco às IST-aids é a carência afetiva, denominada por elas 

de “carência de cadeia”, justificada pela crônica falta de atenção, humilhações e desprezo 

advindos de autoridades e colegas de prisão, além do abandono familiar e/ou do parceiro 

com quem mantinham relações sexuais anteriormente a sua prisão.  

Sobre este estado de carência, Giordani (2000) assegura que as relações afetivas no 

interior do cárcere, às vezes são cheias de controvérsias. Enquanto algumas mulheres 

alimentam o sonho de se reencontrarem com o amor que ficou lá fora, mantendo-se fiel à 

ele, outras falam como homens, transam mulheres e até matam, caso sejam traídas. Todas, 

no entanto, vivem num clima de sentimentalismo e carências afetivas muito grande, 

sentindo-se muito sozinhas e inseguras.  
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Giordani & Bueno (2001a) referem também que, nas prisões, apesar do sexo entre 

mulheres ser reprimido, estando inclusive sujeito à sanções disciplinares não previstas na 

LEP, mas aplicadas por agentes carcerários424, a atenção em forma de amizade e 

manifestações de carinho dispensadas por uma a outra colega de prisão, criam facilmente 

um clima de cumplicidade favorecedor à intimidade física e ao despertamento da libido.  

A repressão por agentes penitenciários, assim como a rotulação destas mulheres e o 

desprezo de um grande número de detentas que não praticam a homossexualidade, já foi 

igualmente citado por Lemgruber (1983). Segundo a autora, isso explica porque em 

algumas situações, os contatos são muito breves. Normalmente, as parceiras procuram não 

atrair a atenção das colegas e guardas, mas, quando se pode contar com a cobertura de uma 

interna para entreter a guarda, pode-se entrar na cela ou cubículo da parceira para uma 

transa mais completa.  

Porém, a partir de suspeitas de envolvimento homossexual algumas internas não 

podem jamais estar juntas. Em condições tão adversas, não surpreende que nem sempre é 

possível manter o equilíbrio emocional e psíquico. Essa situação, gera uma sensação de 

insegurança tão grande, que muitas preferem viver sós e solitárias, reprimindo totalmente 

sua sexualidade (Lemgruber, 1983). 

Reportando à expressão de preconceito das autoridades em relação ao 

homossexualismo, O Distrito... (2000) menciona que no Instituto Penal Feminino do 

Ceará, uma detenta homossexual que tenha recebido um alvará de soltura não poderá mais 

visitar uma eventual companheira que permaneça presa. Tal interdição, no entanto, não 

tem qualquer base legal.  

Apesar das detentas geralmente necessitarem de mais cuidados médicos do que 

homens detentos, a assistência médica é, com freqüência, extremamente deficiente na 

maioria dos estabelecimentos penais femininos, onde nem sempre há enfermaria ou 

médico, sendo comum que mulheres grávidas, por exemplo, não façam o pré-natal e o 

exame de Papanicolau enquanto na prisão (Lopes & Signorini, 2000; Garbin, 2000a).  

                                                 
424 “Por essa razão, as mulheres praticam suas relações homossexuais com discrição, na cela, num espaço 
denominado quieto, o qual consiste na colocação de um lençol como cortina ao lado da cama de cimento com 
colchão, impedindo a visão das outras colegas onde mantêm suas relações sexuais longe também das vistas 
da carceragem.” (Giordani & Bueno, 2001a, p. 32). 
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Retomando a questão do contágio às IST e aids em populações adultas confinadas, 

Mariner & Cavallaro (1998) destacam que em relação a aids estudos indicam que a doença 

atinge uma percentagem ainda mais alta de mulheres do que de homens encarcerados, 

provavelmente pelo compartilhamento de seringas durante o uso de drogas injetáveis.  

Por sua vez, Nascimento (1997) chama a atenção para o fato da rapidez com que a 

epidemia da aids nas prisões tem se desenvolvido. A autora cita a ocorrência de novos 

casos e as dificuldades em romper a cadeia de transmissão do HIV, através da alteração de 

atitudes e comportamentos individuais que abrangem desde o uso de drogas injetáveis até 

as práticas homossexuais com múltipla parceria (Brasil, 2002b, 2002c).  

A aglomeração nas prisões, em geral, é apontada por diversos autores como 

favorecedora à transmissão do HIV, afora os hábitos inerentes as populações carcerárias, 

os quais as tornam extremamente vulneráveis ao contágio. Algumas características sócio-

econômicas e culturais de presos contaminados pelo vírus da aids, levantadas em um 

presídio masculino no Estado do Rio Grande do Sul, correspondem às encontradas em 

outros estudos, dentre elas a procedência de estratos sociais de baixa renda, correspondente 

à populações menos qualificadas e especializadas para o trabalho e de pequena 

escolaridade (Nascimento, 1997; Giordani & Bueno, 1998; Mariner & Cavallaro, 1998; 

Magdabosco, 2000; Giordani, 2000; Cardoso Jr., 2001; Fier, 2001). 

No tocante às ações preventivas às IST-aids junto a populações confinadas em 

prisões brasileiras, a CN-DST/AIDS tem apoiado alguns projetos executados por 

instituições e departamentos do Sistema de Segurança e Justiça, ONGs, serviços 

universitários e prefeituras de algumas cidades do Brasil (Brasil, 2001a).  

Embora este documento ministerial mencione que, nesta área, os projetos 

desenvolvidos por Organizações Governamentais (OGs) visem ao conjunto dos sistemas 

prisionais da unidade federada e os executados por ONGs cumpram uma função mais 

especializada ou destinada a grupos menores425, são poucos os estabelecimentos prisionais 

no Brasil efetivamente beneficiados, especialmente os que abrigam mulheres, menor 

parcela de toda a população carcerária do nosso país.426  

Então, o próprio Ministério da Saúde, através do Programa Nacional de Prevenção 

às IST-aids, reconhece que os avanços são incipientes, mas não se pode ignorar a 

importância dos projetos em andamento, mesmo em presídios desprovidos de estrutura 

física adequada e com insuficientes recursos humanos (Brasil, 2002b).  

                                                 
425 De detentos de determinadas Delegacias ou Cadeias Públicas.  
426 Até o ano de 2001, girava em torno de 230.000 pessoas (Brasil., 2001a). 
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De acordo com dados levantados pelo SIPEN, até o ano de 2001, as Delegacias de 

Polícia em todo o Brasil, que comportam alojar 17.500 presos(as), abrigavam mais de 

52.000 internos(as), sendo que quase 63.500 infratores(as) estavam distribuídos(as) por 

carceragens fora do sistema prisional (Brasil, 2001a).  

Estes números, quando somados à reduzida quantidade de projetos em execução427 

destinados à prevenção das IST e aids junto a populações adultas confinadas, bastam para 

que tenhamos uma idéia das dificuldades encontradas e do déficit de ações capazes de 

abranger todo o sistema carcerário do Brasil. Não desconsiderando ainda, as diversas 

deficiências do sistema e os contrates entre os estados brasileiros no tocante à assistência à 

saúde em prisões, apesar do  

“...avanço alcançado na distribuição e no acesso dos detentos ao insumo 
“preservativos” e às medicações anti-retrovirais, é preocupante o 
crescente uso de drogas injetáveis, a alta prevalência de infecção pelo 
HIV entre essa população e a recusa das administrações penitenciárias à 
implantação dos programas de Redução de Danos (RD).” (Cardoso Jr., 
2001, p. 21).  
 

Além da escassez de dados oficiais sobre contaminação de mulheres detentas pelo 

HIV, do total de projetos dirigidos a delinqüentes de ambos os sexos em regime fechado de 

prisão, no transcurso de 2001 e 2002, doze (12) foram distribuídos nas regiões Sul, Sudeste 

e Nordeste428, cabendo dois (2) à região Centro-Oeste e apenas um (1) projeto à região 

Norte do Brasil (Brasil, 2001a).  

Ainda, de acordo com Cardoso Jr. (2001), esses projetos cuidam de treinamentos 

para funcionários e detentos, difusão de informações, distribuição de preservativos, 

aconselhamento e reforço aos recursos assistenciais existentes nos sistemas prisionais. 

Quatro deles são de implantação ou ampliação de serviços médico-assistenciais em 

unidades prisionais. 

Não obstante, no decorrer dos últimos anos, os esforços dirigidos às práticas 

preventivas contra as IST-aids e hepatites, entre presos(as) e seus(uas) parceiros(as) 

sexuais e/ou de drogadição, têm sido intensivos e imprescindíveis, incluindo também, 

ações dirigidas à redução de danos.429 Quanto à essas, o maior alvo tem sido homens 

presidiários, devido ao seu papel importantíssimo na dinâmica das epidemias de HIV e 

                                                 
427 Em 2001, totalizavam quinze.  
428 Taxas de infecção pelo HIV substancialmente mais baixas foram encontradas no nordeste, da ordem de 2 
a 3% (Brasil, 2002b). 
429 Estratégia da saúde pública que visa reduzir os danos à saúde em conseqüência de práticas de risco. No 
caso específico do UDI, objetiva reduzir os danos daqueles usuários que não podem, não querem ou não 
conseguem parar de usar drogas injetáveis, e, portanto, compartilham a seringa e se expõem à infecção pelo 
HIV, hepatites e outras doenças de transmissão parenteral (Brasil, 2002c). 
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hepatites, principalmente pelo uso compartilhado de seringas durante drogadição430 (Brasil, 

2002c).  

Entre outros estudos já citados por Cardoso Jr. (2001) neste texto, comprovando o 

quanto prisioneiros(as) usuários(as) de drogas, expõem-se a riscos, quando se relacionam 

sexualmente sob seus efeitos. Pesquisa no sistema prisional do Rio de Janeiro, realizada 

pelo Departamento do Sistema Penitenciário (DESIPE), em 1999, evidenciou que 54% dos 

entrevistados usuários de drogas fazem sexo com pessoas desconhecidas e sob efeito de 

álcool, e, 45% o fizeram, sob efeito de outras drogas, tanto dentro como fora da prisão 

(Brasil, 2002c).  

Mas, para Lemgruber (1983), diante a realidade vigente, para a maioria das 

instituições penais brasileiras, vale falar em prevenção às IST, aids e drogas, assim como 

da importância em melhorar o conhecimento para o uso adequado por mulheres detentas de 

sua própria sexualidade, dentro e fora das prisões, já que há o descaso de muitas 

autoridades e da sociedade em geral.  

O Ministério da Saúde de nosso país reconhece que o próprio regime penal atroz, 

ao qual a massa carcerária é submetida, sugere muitas vezes, a renúncia da idéia de 

recuperação das pessoas já contaminadas pelo HIV. Mesmo assim, os esforços de 

promoção da saúde sexual e reprodutiva e a prevenção às IST e aids devem prosseguir e 

progredir no sentido de se integrarem a todas as estruturas regulares do sistema prisional, 

na perspectiva de investir na sustentabilidade das ações (Brasil, 2002b). 

Neste tocante, Nascimento (1997) reafirma ser imperioso o esclarecimento sobre a 

importância de como se evitar a transmissão do HIV no meio carcerário e à própria 

comunidade, considerando o reingresso do(a) ex-presidiário(a) no meio social. A autora 

resgata que, de modo geral, a população carcerária do Brasil é composta, na sua maioria, 

por pessoas com pouco acesso às informações relativas aos cuidados de saúde, o que 

reforça a importância de um trabalho educativo ainda mais intensivo e eficaz.  

                                                 
430 Tal ação justifica-se em função das altas soroprevalências do HIV (média nacional de 52%) e hepatite C 
(média nacional de 60%) entre os UDI. Em torno de 25% dos casos de aids, estão relacionados direta ou 
indiretamente com o compartilhamento de seringas entre os UDI. Levantamento dos prontuários de 106 
pacientes infectados pelo HIV da Central Médica Penal da Bahia indica que 70% dos casos em presídios são 
conseqüência do compartilhamento de seringas (Brasil, 2002b; 2002c). 
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Mas, como exemplo do descaso às populações confinadas no Brasil, Moscogliato 

(1997) aborda que a prisão em regime fechado de cumprimento de pena do(a) portador(a) 

do vírus HIV ou com aids, salvo raríssimas exceções, indica desrespeito aos direitos 

humanos, ao cumprimento do que determina a LEP e a preferência pela penalização das 

parcelas menos favorecidas da população.  

Neste contexto, o autor adverte que o confinamento favorece a transmissão de 

doenças contagiosas, como a tuberculose, hepatite C, as IST e outras doenças oportunistas 

decorrentes da aids. Portanto, o sistema penitenc iário age como um foco concentrador de 

infecções e um centro disseminador de doenças, especialmente devido a falta de higiene e 

pela superlotação.  

Em se tratando de educação e trabalho em prisões femininas, Mariner & Cavallaro 

(1998) e Murray (2001a) apontam para o fato de que oportunidades educacionais, 

profissionalizantes e culturais são menos freqüentes, mas ainda assim, mais acessíveis do 

que nas instituições penais masculinas. Algumas prisões são citadas, dentre elas o Presídio 

Feminino de Belo Horizonte, onde há várias oficinas de trabalho para a confecção de sinos 

decorativos, costura, etiquetagem e mala direta. Porém, tal exemplo, baseia-se em 

visitações feitas somente em algumas Penitenciárias brasileiras, contrapondo-se à realidade 

da maioria das Cadeias Públicas femininas e DPs, locais onde mulheres infratoras vivem 

por longos períodos, e as ofertas de trabalho, ensino formal e lazer, inexistem ou são ainda 

mais escassas.  

Lemgruber (1983), conhecedora das realidades cotidianas de mulheres em prisões, 

afirma que a privação de autonomia dentro dos muros de uma prisão é completa, mas no 

que se refere à mulher detenta, esta perda reveste-se de características graves, já que a 

redução ao status de criança é marcante. Tal afirmativa, fundamenta-se em vários 

depoimentos de interna que mencionaram serem freqüentemente tratadas pelos 

supervisores, como crianças rebeldes e desobedientes que não merecem nem explicações, 

nem justificativas. 

Sob o ponto de vista psiquiátrico, Ganser apud Bitencourt (1991), cita que este 

comportamento, tão comum em prisões, sugere em grau mais avançado, o puerilismo 

descrito como um estado de regressão da pessoa na prisão, que tende a refugiar-se 

inconscientemente na fase infantil de sua vida, buscando certa irresponsabilidade para si 

mesma, embora, não possa ser considerado um tipo específico de reação carcerária. O 

autor e Sá (1998) afirmam ser essa postura na prisão, o resultado da monotonia e da 

minuciosa regulamentação a que o ser humano é submetido durante a vida carcerária.  
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Assim, o freqüente uso de drogas entorpecentes legais e ilegais por mulheres 

detentas também pode ser justificado por longos períodos de prisão, desencadeadores de 

uma série de quadros que evidenciam um claro matiz paranóide. Então, por vários motivos 

as mulheres detentas podem desenvolver um quadro depressivo clássico de indiferença, 

inibição, desinteresse, perda de memória ou incapacidade para usá- la, perda de apetite, 

bem como uma idéia autodestrutiva que pode chegar ao suicídio (Bitencourt, 1991).  

Segundo o autor, de modo geral, o encarceramento violenta o estado emocional da 

pessoa e mesmo as prisões fechadas modernas, comprovadamente, impõem ao indivíduo 

condições de vida anormais e patológicas. Assim, a ausência de verdadeiras relações 

humanas, a insuficiência ou mesmo ausência de trabalho, o trato frio e impessoal dos 

funcionários...contribuem para que a prisão se converta num meio de isolamento crônico e 

odioso.  

Todas estas situações e, mais especificamente, fatores sociais como a segregação 

da pessoa de seu meio social, bem como a chantagem, contribuem para que o(a) 

prisioneiro(a) se decida por sua incorporação no meio criminal, reafirmando mais uma vez, 

a prisão como um meio criminógeno (Bitencourt, 1991).  

Reforçando esta problemática, alguns autores citam que as infrações cometidas pela 

mulher mostram-se objeto de maior repulsa e condenação pela sociedade brasileira, 

considerando-se os papéis construídos pelo social a cada um dos sexos. Isso é internalizado 

pela mulher, ou seja, a visão que dela faz a sociedade que a condena por ter transgredido 

sua ordem e a da família, ao abandonar os papéis pré-determinados de mãe e esposa 

(Lemgruber, 1983; Leite, 1999; Giordani & Bueno, 2001c). 

Então, uma vez envolvida em práticas delituosas, a mulher parece se tornar alvo 

ainda maior de atitudes naturalizadas de violência institucional, vivenciando direta ou 

indiretamente, agressões de caráter repressivo-punitivo sob a égide da disciplinarização e 

do ordenamento, cujos protagonistas muitas vezes são os próprios agentes da lei (Giordani 

et al., 2002).  

Se a violência urbana, incansavelmente, divulgada pela mídia tem sido, muitas 

vezes, reprimida impunemente, com a força destrutiva da violência policial, isso nos leva a 

crer que essas mesmas atitudes repressivo-punitivas, sejam reproduzidas também entre o 

contingente carcerário das superlotadas instituições penais brasileiras tanto masculinas 

como femininas.  
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Comprovando tal suspeita, estudos mostram que, de fato, agressões contra mulheres 

nas prisões ocorrem como formas disciplinares nem sempre respaldadas na LEP, 

caracterizando violências que oferecem ameaça constante à integridade física, psicológica 

e moral das detentas (Lemgruber, 1983; Giordani & Bueno, 2000; Presídio..., 2000a; 

Giordani et al., 2002). 

Entretanto, a HRW, em 1998, registrou muito menos queixas de violência 

praticadas por funcionários nas prisões femininas do que nas masculinas, sendo que, 

embora raros, os casos de espancamentos sofridos por mulheres detentas envolveram mais 

policiais de fora do que funcionários das prisões visitadas.   

Porém, os relatos de mulheres detentas espancadas por funcionários, descritos no 

relatório da HRW por Mariner & Cavallaro (1998) e pela CNDH (Presídio..., 2000c), 

denotam que os motivos desencadeadores das agressões físicas perpetradas, por vezes, 

foram banais. Ainda, além da violência física caracterizada por tapas, chutes, murros e 

tentativas de estrangulamentos, algumas mulheres do Presídio Feminino de João Pessoa e 

da Casa de Detenção de Tatuapé descreveram humilhações e insultos vivenciados também 

por meio de agressões verbais, partindo principalmente de guardas masculinos, que 

costumam nominá-las de “vaca”; “puta”; “macaca”; “bandida”; “desgraçada” e  “cara de 

diaba”.  

Embora rebeliões e fugas de detentas sejam relativamente, pouco freqüentes nas 

prisões brasileiras, o episódio brutal de espancamento coletivo ocorrido em 1997 na Cadeia 

Pública Feminina de Santa Rosa de Viterbo, no Estado de São Paulo, foi denominado 

injustificado por Mariner & Cavallaro (1998) ao ser assim descrito:  

“...policiais civis e militares espancaram brutalmente cerca de oitenta e 
cinco detentas...As mulheres faziam um protesto, barulhento porém 
pacífico, contra a recusa das autoridades em permitir que uma mulher 
comparecesse ao funeral de seu neto. As detentas gritavam e batucavam 
em embalagens de plástico. Em vez de resolver o problema verbalmente, 
o delegado invadiu a cadeia com cerca de quatorze homens. Armados de 
cabos de vassoura e cassetetes, os policiais bateram em quase todas as 
mulheres, trinta das quais de forma especialmente severa.” (Mariner & 
Cavallaro, 1998, p. 85). 

 
 Tal qual ocorreu no já mencionado massacre do Carandirú, em 1992, nesse 

episódio, após extensa investigação, o Ouvidor da Polícia de São Paulo, apesar de não ter 

encontrado nenhuma evidência em apoio às afirmações dos policiais contra as internas, o 

que o fez recomendar que os mesmos fossem punidos criminal e administrativamente, na 

verdade, as punições foram leves e doze detentas receberam processos pela prática de 

motim.  
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 Sendo assim, também as penas imputadas às mulheres delituosas, têm caracteres de 

castigo e vingança, ao experimentarem sofrimentos desnecessários na prisão, além de 

impor- lhes o isolamento, a segregação e desestruturação da família, dos amigos e de outras 

relações significantes, fazendo com que elas experimentem os custos de outros castigos 

normativos os quais não a reeducam de modo a favorecer sua reintegração no social, 

dando-se exatamente o contrário (Goffman, 1987; Cintra Jr., 1993; Osório, 1999; Branco, 

2001; Ryff, 2001; Pinho, 2002; Giordani et al., 2002).  

Schivartche (2000) e Murray (2001c) corroboram tal questão, ao afirmarem que, 

independente de não haver dados oficiais de reincidência no Brasil, a reintegração à 

sociedade é apenas o começo de mais uma fase muito difícil pela qual passa a ex-detenta.  

Muitas, então, acabam retornando ao crime por não terem outras opções, 

considerando-se a falta de emprego para pessoas com baixa escolaridade e o preconceito 

social velado.431  

 Tratando-se de normas e rotinas, na maioria das prisões femininas, apesar de suas 

variações a cada estabelecimento, elas são relativamente rígidas, posto que, uma vez 

infringidas acarretam punições disciplinares, aplicadas principalmente em casos de brigas 

entre internas, desacato a agentes carcerários e em casos de planejamento ou tentativa de 

fuga (Mariner & Cavallaro, 1998; Giordani & Bueno, 2002a; Giordani et al., 2002).  

 Na grande maioria das instituições penais brasileiras, homens e mulheres, ao serem 

detidos, não têm acesso a normas disciplinares escritas, assim como, os familiares não 

recebem instruções impressas como, por exemplo, uma cartilha em que estejam fixadas 

regras e procedimentos adequados às visitações (Presídio..., 2000a). 

 Em prisões femininas, entre as punições administrativas mais utilizadas, estão o 

isolamento432; a proibição do recebimento de visitas; a perda do direito à remição; a 

suspensão do recebimento de correspondências433 e do banho diário de sol; do uso de 

aparelhos eletrônicos como TV e rádio; além do que, são comuns transferências para outras 

                                                 
431 A Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAPE) esforça-se para conseguir colocações no 
mercado de trabalho para presidiárias que estão em regime semi-aberto, porém, depois que ganham a 
liberdade, a situação fica mais difícil e o círculo vicioso continua (Murray, 2001c). 
432 Ou “coruja”. Consiste em uma cela separada em precárias condições, também utilizada para proteção à 
vida de detentas juradas de morte (Giordani et al., 2002).   
433 Na maioria dos estabelecimentos prisionais, tanto femininos como masculinos, as cartas são censuradas; 
as correspondências que entram e as que saem são lidas por funcionários das carceragens (Mariner & 
Cavallaro, 1998). De acordo com O distrito..., (2000), esse procedimento é um flagrante atentado ao que 
dispõe a CFB. De fato, de acordo com o "Art. 5° da CFB (...) XII. é inviolável o sigilo da correspondência e 
das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem 
judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução 
processual penal" (Cardoso de Souza, 2000).  
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instituições penais consideradas “piores”, sendo que, detentas são por vezes removidas sem 

o prévio aviso à família (Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c; Giordani et al., 2002).  

 Denúncias de abuso no chamado “trânsito” de detentas da Penitenciária Estadual de 

São Paulo foram registradas por Presídio... (2000c). As internas comumente eram  

“...encaminhadas, por castigo, durante 120 dias em 4 presídios 
femininos permanecendo isoladas por 30 dias em cada um deles. Muitas 
presas relataram que são obrigadas a pagar o conserto de objetos que 
quebram ou se deterioram em suas galerias; que lhe é cobrado 
indevidamente, pela prestação de serviços e que encomendas solicitadas 
por elas para a aquisição de produtos de higiene pessoal ou limpeza são 
entregues mediante ‘ágio’.” (Presídio... 2000c, p. 1).    

 
 Também, a questão do ágio nos preços praticados por agentes em prisões femininas 

foi documentada em Presídio... (2000c), durante visita na Penitenciária Feminina do 

Butantã, onde, segundo o depoimento de um funcionário, existe uma tabela de preços para 

a compra de vários produtos necessários às internas e que são normalmente encomendados 

por elas à direção.  

 Porém, os castigos mais comuns não foram os aplicados em 1997, por ocasião de 

mais uma rebelião na Penitenciária Feminina de São Paulo, motivada, sobretudo, pela 

extrema superlotação. Com dois guardas mantidos como reféns, presas pleiteavam 

transferências para prisões menos lotadas, quando cerca de oito policiais da tropa de 

choque, que faziam a segurança externa, invadiram o estabelecimento e bateram nas 

internas com barras de ferro.434 

 Na verdade, a violência policial tanto física como psicológica, no interior das 

prisões, tende a gerar revolta e respostas violentas dos(as) internos(as), como ocorreu nessa 

mesma prisão feminina, após o espancamento de uma mulher pela polícia que, a seguir, ao 

colocá- la em uma cela de isolamento, extensa área de seu corpo foi queimada após 

incendiar, em atitude de protesto, um colchão que se encontrava no local. A proposital 

demora dos funcionários para socorrê- la gerou revolta na massa carcerária, a qual 

rapidamente se rebelou.  

  

 

 

 

                                                 
434 Muitas mulheres ficaram feridas e uma delas teve a perna quebrada. A maioria das mulheres feridas foi 
transferida para outras prisões e algumas foram mandadas para um manicômio (Mariner & Cavallaro, 1998). 
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Nesse episódio, as punições advindas foram: suspensão dos aparelhos de TV; 

mudança do horário de trancamento das celas das 21:30 para 18:00 horas; transferências 

para outras prisões; confinamentos durante trinta dias em celas de isolamento localizadas 

em uma área da prisão conhecida como atrás do muro.435 

 Ainda sobre a violência policial no interio r de estabelecimentos penais femininos, 

Harazim (1995) relata casos de mulheres detentas do Presido Talavera Bruce, no Rio de 

Janeiro, local coabitado por mais de trezentas condenadas a penas curtas, médias e longas, 

reincidentes, veteranas e primárias. As revelações mais significativas referem-se ao abuso 

do poder por parte de algumas autoridades atuantes na instituição e às muitas humilhações 

às quais as detentas habitualmente são submetidas.   

Neste contexto de abusos, repressões e violências, o ciúmes entre mulheres detentas 

que se relacionam sexualmente, embora em menor freqüência, também costuma 

desencadear agressões físicas e xingamentos no interior de estabelecimentos prisionais, o 

que motiva medidas administrativas geralmente voltadas ao isolamento da ofensora e 

separação do casal em celas distintas ou transferência para outra unidade prisional, visando 

evitar maiores tumultos (Lemgruber, 1983; Giordani, 2000; Giordani & Bueno, 2001a).  

Com experiência de vinte e seis anos no sistema penitenciário paulista, Nascimento 

(1997) afirma que, nas prisões femininas, a maioria das sanções disciplinares ocorre por 

causa de briga entre homossexuais.  

Para se ter idéia do grau de algumas atitudes violentas derivadas de ciúmes entre 

mulheres, em um dos depoimentos coletados por Rennó (1999) numa Cadeia Pública 

feminina, uma detenta expressou com clareza sua reação contra sua ex-parceira sexual 

antes de ser presa: “Dei umas pegadas nela na roça e vim preso no 12 e na bronca da 

mina.436 A mulher não morreu...só pendurou o braço.”. Então, a agressora consubstancia 

seu ato dizendo: “...a mulher que me trai eu mato...”.  

Outro problema enfrentado por mulheres detentas é a privação da prática religiosa 

a qual, às vezes, era abraçada fora dos muros da prisão, podendo tornar a vida cativa ainda 

mais difícil de suportar. Assim, algumas mulheres, para conseguirem enfrentar melhor o 

peso de sua condenação, passam a se dedicar mais à prática religiosa, ocupando-se 

freqüentemente com leituras de Bíblias e Evangelhos, fazendo promessas e orações em 
                                                 
435 Durante o período de isolamento, dezesseis presas não foram levadas ao ar livre, ficaram sem assistir TV e 
ouvir rádio e tinham cinco minutos para tomarem banho vigiadas por seis guardas homens. Após 30 dias, 
foram transferidas para outras celas, onde ficaram detidas por 90 dias para “tratamento psicológico”, que 
envolveu vinte e três horas diárias de confinamento nas celas e sessões ocasionais de terapia em grupo 
(Mariner & Cavallaro, 1998). 
436 Deu facadas na mulher e foi presa por tráfico e pela tentativa de homicídio (Rennó, 1999). 
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suas celas. Normalmente, as direções das prisões autorizam a entrada com data e hora pré-

determinada, de grupos de orações vinculados a diferentes seitas e religiões, que levam 

conforto espiritual à massa carcerária e, em alguns casos, oferecem apoio material aos mais 

carentes (Lopes & Signorini, 2000; Giordani, 2000).   

Outra questão já brevemente comentada, é o fato de que a maioria das detentas 

nas prisões brasileiras também tem suas correspondências postais violadas. De acordo com 

Presídio... (2000c), a diretora do Presídio Feminino de São Paulo justificou esta conduta 

rotineira, ou seja, a leitura de todas as cartas que entram e saem desse estabelecimento, 

pela preocupação de garantir que elas empreguem expressões condizentes com a moral e 

os bons costumes.437 

Então, situações como a proibição da prática sexual nas prisões femininas e até 

mesmo da fantasia sexual, além da violação de cartas das internas, configuram-se uma 

sentença extrajudicial, imposição de sofrimento, abuso de autoridade, que contam com a 

conivência do governo do Estado. Mesmo assim, o relacionamento amoroso mantido 

através de cartas escritas por mulheres detentas das prisões em geral, é sempre carregado 

de grandes expectativas (Rennó, 1999).  

Uma prova do desrespeito e descaso de algumas autoridades penitenciárias foi 

identificada e registrada durante visita oficial na Penitenciária Feminina do Butantã, em 

São Paulo, onde uma Comissão dos Direitos Humanos encontrou no lixo inúmeras cartas e 

requisições encaminhadas pelas detentas à diretora desse estabelecimento penal 

(Presídio..., 2000c).  

Esta mesma Comissão aponta para a eficácia da não violação de cartas de internos 

no Presídio Estadual do Jacuí, no Rio Grande do Sul, procedimento que não alterou a 

segurança do estabelecimento, mas disponibilizou maior número de funcionários antes 

ocupados. Isso passou a ocorrer a partir de uma portaria da Superintendência de Serviços 

Penitenciários (SUSEPE) do Estado, a qual determina que diante a suspeita de que 

determinado envelope de correspondência possa estar sendo utilizado para transporte de 

objeto ilícito, o destinatário...é chamado, o envelope é aberto na sua presença e seu 

conteúdo examinado sem que, por qualquer hipótese, a carta seja lida. Deste modo, a CFB 

não é infringida e ao menos um dos direitos ilegalmente subtraídos de internos(as) em 

prisões, é preservado.  

                                                 
437 Isto implica na moderação de expressões escritas, na proibição da mulher presa em produzir ou receber 
desenhos insinuantes, provocativos e obscenos. “Revistas pornográficas, nem  pensar. Elas são proibidas e 
apreendidas embora se tratem de publicações legais, vendidas livremente no país.” (Presídio..., 2000c, p. 2). 
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§ METODOLOGIA 
 
 

§ MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
§ Pressupostos da pesquisa-ação, observação participante e 

entrevista semi-estruturada 
 

 

 

 

esta investigação científica, procuramos desenvolver a metodologia da 

pesquisa-ação438, modalidade justificada pelas características deste projeto de pesquisa, 

ajustando-se adequadamente, aos seus propósitos, pois que, a sua abordagem respeita, 

estimula e valoriza a subjetividade humana, do sujeito consciente que lida, trata, discute e 

decide, que opera em função inclusive, dos processos referentes às múltiplas formas de 

violência em que ora submete e ora é submetido, tornando-se inclusive, vulnerável à aids e 

a uma série de outros agravos à saúde física e mental.  

Trata-se então, de um estudo exploratório e descritivo, com cunho qualitativo 439 e 

cuja abordagem440, fundamenta-se em uma visão humanitária, implicando em uma 

interação efetiva do pesquisador com os sujeitos pesquisados e vice-versa. E ao possibilitar 

que as falas dos sujeitos sejam analisadas qualitativamente e portanto, por categorização, 

isto se faz através do agrupamento de todos os elementos que possuem características 

convergentes e/ou divergentes (Bardin, 1977; Barros & Lehfeld, 2001; Bueno, 2001).    

Deste modo, trabalharemos os conteúdos que serão emitidos pelas detentas 

pesquisadas através dos conceitos, idéias e pensamentos, os quais, uma vez registrados, 

serão analisados e interpretados, permitindo assim uma melhor compreensão dos 

significados delas enquanto mulheres, tanto em relação a si, quanto ao outro, no seu 

cotidiano individual e coletivo, frente à questão da violência contra a mulher, temática 

principal desta pesquisa.  

                                                 
438 Associa ações simultâneas de pesquisa e intervenção, voltada para a produção de conhecimentos e 
formulação de um modelo de intervenção (Guirao Jr., 2001). 
439 Preocupa-se com a compreensão dos seres humanos e com a natureza de suas transações consigo mesmo e 
seus arredores (Bueno, 1993; Polit & Hungler, 1995). 
440 As abordagens qualitativas permitem analisar as preocupações dos sujeitos estudados, possibilitando o 
esclarecimento, o tratamento, a interpretação e a descrição do estudo da realidade; permite trabalhar em nível 
de análise por categorização, conforme intensiona-se neste estudo (Triviños & Kops, 1991). 

N
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Uma vez computados estes dados, nós pesquisadoras e pesquisandas envolvidas, 

traçamos conjuntamente, um programa educativo, levando em consideração o 

planejamento, a execução, a avaliação e a intervenção destas ações, visando atender as 

necessidades emergenciais levantadas (Barbier, 1985; Thiollent, 1992; Bueno, 2001).  

Esta metodologia de investigação, volta-se à valorização do homem integral, à 

qualidade de vida e o resgate de sua cidadania, cujos referenciais são preconizados pelo 

Ministério da Saúde e OMS. Neste sentido, nossa escolha favoreceu a identificação dos 

problemas, trabalhando e compreendendo as mulheres detentas investigadas em seu 

contexto prisional, seguido do desenvolvimento conjunto de ações e intervenções 

educativas para resolução da situação problematizadora441, a partir do referencial teórico 

do educador brasileiro Paulo Freire, apoiado pela metodologia participativa, 

consicentizadora e libertadora (Bueno, 1997-1998; 2001).  

Certo de que fora de sua circunstância histórica o homem não pode ser entendido, 

Freire em suas reflexões sobre a pedagogia do oprimido, volta-se aos  

“...grupos de pessoas que, vivendo em países situados na periferia do 
sistema capitalista, encontravam-se excluídas socialmente e destituídas 
dos direitos de cidadania mais elementares.” e uma das condições 
consideradas por ele imprescindíveis para que o processo educativo 
fluísse era “...o respeito à autonomia do educando.”442 (Freire, 1993; 
Brasil, 2000c, p. 59).  
 

Seu modelo pedagógico redimensiona as questões da educação conscientizadora, ao 

eliminar de sua pedagogia443, a concepção tradicional da educação que centraliza a 

autoridade do educador, o qual detém o saber, propondo então, uma educação capaz de 

despertar a conscientização e a liberdade, enquanto parte da experiência e da percepção do 

educando. Neste sentido, é que este grande educador do século XX, escreveu: “Saber que 

devo respeito à autonomia e à identidade do educando ex ige de mim uma prática em tudo 

coerente com esse saber.” (Freire, 1980, 1992, 1993, 2001; Brasil, 2000c).  

                                                 
441 Ao voltar-se à educação, tem em vista, a problematização contextual e o favorecimento do 
desenvolvimento da criatura humana de forma integral, tornando-a agente de sua própria transformação 
(Freire, 1993).  
442 Significa combater o preconceito contra a diferença e conduzir-se eticamente (Brasil, 2000c). Segundo 
Freire (1997, p. 66), “O respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um imperativo ético e não um favor 
que podemos ou não conceder uns aos outros.”.  
443 “A pedagogia da problematização parte da base que, em um mundo de mudanças rápidas, o importante 
não são os conhecimentos ou idéias nem os comportamentos corretos e fáceis que se espera, mas sim o 
aumento da capacidade do aluno – participante e agente da transformação social – para detectar os problemas 
reais e buscar para eles, soluções originais e criativas.” (Bueno, 2001, p. 112). A expressão “aluno” citada 
pela autora, pode também ser entendida como: qualquer  indivíduo que faça parte de uma pesquisa de cunho 
social e educativa, como esta.  
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Essa pedagogia da esperança que incita a transformação, ajusta-se aqueles que 

optam por uma prática educativa inserida no processo organizativo popular, comprometida 

com a construção e o fortalecimento de movimentos sociais e sua identidade, 

organicamente vinculada à liberdade do ser em busca da consciência e do ser sujeito da 

construção, de mudança e transformação (Brasil, 2000c). 

Então, em conformidade com este paradígma Bueno (2001) reflete o seguinte: 

“Depreendemos pois, que a abordagem pedagógica da problematização 
nada mais é do que um fórum de idéias e desafios. Inspira ter esperança 
e a sonhar. Ajuda o educador a trabalhar o educando, à busca de sua 
própria voz e sua plena qualidade humana.” (Bueno, 2001, p. 113) .   

 
Sendo assim, por respeitar e estimular a subjetividade do ser humano que não é 

somente consciência e matéria, mas, é corpo consciente e atuante na dinâmica da vida, este 

referencial teórico adequasse perfeitamente aos objetivos de nossa pesquisa (Bueno,1997-

8).  

Assim, a possibilidade de interagir com o ser humano de modo integral ao aceitar 

suas limitações e concepções ideológicas, foi defendida por Freire (1990), ao sustentar uma 

construção do conhecimento emergida da percepção que se tem da realidade concreta, a 

qual se apresenta para uns como fatos e para outros como dados somados, a percepção tida 

pela população, neles, envolvida. Esse, na verdade, é o cerne da explicação de Paulo Freire 

que ao pesquisar, dizia que educava e se educava com os grupos populares, quando, educar 

e pesquisar na verdade, se identificam em um permanente movimento (Brasil, 2000c).  

Neste sentido, ressalta Pereira (1997), em termos conceituais, percebe-se que Freire 

atribuía duas características básicas à pesquisa: relação de reciprocidade entre sujeito e 

objeto e relação dialética entre teoria e prática. A autora resgata que para este educador, os 

grupos populares são sujeitos de conhecimento e não meros objetos de pesquisa, pois 

somente é possível conhecer a realidade com a participação deles. Numa perspectiva 

libertadora de pesquisa, a autora também menciona os pesquisadores profissionais e os 

grupos populares também são mencionados como sujeitos cognoscentes e a realidade 

concreta, como objeto a ser desvelado.  
 

Nossa opção por um estudo qualitativo, fundamentou-se na melhor possibilidade de 

viabilizar o levantamento do que há de comum na população estudada, que nos favoreça 

chegar a um consenso positivo em relação à análise e a compreensão dos aspectos 

consensuais dos dados levantados neste estudo.  
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Nesse sentido, Bueno (2001) menciona a importância em se considerar o ambiente 

natural como fonte direta dos dados, como no caso desta pesquisa, onde serão 

predominantemente, descritivos. A autora, também cita a contribuição do tratamento 

qualitativo em diversas pesquisas, por propiciar ao pesquisador preocupar-se com o 

significado que as pessoas atribuem aos fatos ou ocorrências, não se prendendo tão 

somente a resultados e produtos. É possível então, captar como os sujeitos encaram as 

questões que serão levantadas e, capacitá- los à exploração de conceitos e representações, 

cuja essência se perderia em outras abordagens. 

Ao explicar no que consiste uma pesquisa qualitativa, Martins (1997) refere–se a 

uma forma de trabalho das ciências humanas que lança mão da descrição como principal 

recurso. Mesmo quando não se objetiva uma descrição propriamente dita, em alguma etapa 

da pesquisa há descrição de locais, pessoas, acontecimentos, conversas ou outros. Este 

autor enfatiza também, a necessidade da interseção do sensorial e do perceptual o que 

delineia esta linha de pesquisa como sendo de caráter subjetivo. Nesse sentido, descrever, 

implica sempre em uma audiência do observador em relação ao observado, sendo que, a 

exatidão ou o grau de detalhamento empregado, poderá ou não facilitar ao leitor ou ao 

ouvinte, o reconhecimento de um ou mais objetos descritos e/ou situações.  

Por sua vez, Demo (1987, 1996, 2001) menciona que a pesquisa qualitativa permite 

tratar-se de temas que se interessam mais pela intensidade do que pela extensão dos 

fenômenos. Depreende ainda, que a pesquisa qualitativa focaliza mais de perto os 

horizontes ditos qualitativos, deixando de lado a representatividade estatística e buscando o 

aprofundamento, também subjetivo. Para tanto, pretende a exemplaridade dos casos, sendo 

que seu grande desafio é conquistar a credibilidade científica.    

Minayo (1996) afirma que a pesquisa qualitativa responde a questões particulares, 

sendo que nas ciências sociais, ela trabalha com significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, ou seja, preocupa-se com um nível de realidade que nem sempre pode 

ser quantificado.  

 
Sobre a pesquisa-ação, Thiollent (1992) afirma ser oriunda das ciências sociais, na 

qual o pesquisador não só participa do fenômeno observado, mas contribui para o seu 

planejamento e existência independente da investigação. Assim, esclarece o autor que, ao 

participar das ações pesquisadas com um esforço de planejamento, visa-se a resolução de 

problemas ou transformação de situações, o que caracteriza esta metodologia.  
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Do ponto de vista científico, Dias (2000) afirma que a pesquisa-ação é  
“...uma proposta investigatória que oferece subsídios para organizar a 
pesquisa sócio -educacional, aplicada sem os excessos da postura 
convencional, ao nível da observação, do processamento de dados e da 
experimentação. Com ela, se introduz uma maior flexibilidade na 
concepção e na aplicação dos meios de investigação concreta.” (Santos 
apud Dias, 2000, p. 36).  

 
Portanto, ao contrário da pesquisa-participante444, inaugurada nas primeiras décadas 

do século XX por pesquisadores sociais norte-americanos, a pesquisa-ação é definida por 

Thiollent (1992) como linha de pesquisa associada a diversas formas de ação 

coletiva...orientada em função da resolução de problemas ou de objetivos de transformação 

buscando uma interação entre o pesquisador e os participantes das situações pesquisadas. 

Deste modo, o planejamento das ações é realizado pelos atores sociais, podendo ser o 

pesquisador, um animador ou até mesmo um participante ativo. Este, é então levado a 

assumir compromisso com a resolução dos problemas da situação pesquisada, à medida em 

que se envolve histórica e existencialmente, com as pessoas e o tema em estudo.  

Enquanto estratégia metodológica, Thiollent (1992), apresenta vários aspectos 

principais da pesquisa-ação a serem considerados: uma ampla e explícita interação entre 

investigador e investigados; desta interação resulta a priorização dos problemas a serem 

pesquisados e das respectivas soluções para encaminhamento, em forma de ação concreta; 

a situação social e os problemas de diferentes naturezas constituem o objeto de 

investigação e não as pessoas.  

Deveras, o objetivo da pesquisa-ação consiste em resolver ou, ao menos, esclarecer 

os problemas da situação observada. Durante o processo há um acompanhamento das 

decisões, das ações e de toda a atividade intencional dos atores da situação; a pesquisa não 

se limita a uma forma de ação e, visa-se aumentar o conhecimento ou o nível de 

conscientização dos indivíduos e grupos considerados. Ainda, em relação aos objetivos da 

pesquisa-ação, esses, devem tanto perseguir o melhor equacionamento possível do 

problema considerado, como produzir conhecimentos que seriam de difícil acesso por meio 

de outros procedimentos (Thiollent, 1992).  

                                                 
444 Aquela em que o pesquisador apenas participa ou mergulha no mundo do fenômeno, mas não interfere em 
sua trajetória, convivendo com as pessoas deste mundo sem influencia-las em seu destino. Na pesquisa-
participante, o único planejamento é o do próprio pesquisador.  
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Segundo este autor, esta característica dialógica entre prática e teoria permeia todo 

o esforço de exigências epistemológicas e científicas da pesquisa-ação, de modo a evitar a 

ideologicização da pesquisa, por parte do pesquisador. Portanto, a pesquisa-ação trata de 

uma forma de experimentação em tempo e espaço reais, nos quais o pesquisador tem uma 

participação consciente e compartilha de seus métodos e conhecimentos com os demais 

participantes.  

Valoriza-se assim, o saber e a experiência das pessoas envolvidas, bem como das 

imprecisões, ambigüidades, conflitos e contradições observadas e para as quais o 

pesquisador utiliza o poder mediador da linguagem e de técnicas comparativas e 

construtivistas de consenso.  

Importante destacar que os fenômenos estudados pela pesquisa-ação refletem um 

comportamento difuso, para o qual as variáveis lingüísticas podem auxiliar na sua 

representação. Neste sentido, Thiollent (1992) comenta quatro aspectos argumentativos 

que se direcionam ao entendimento lingüístico, tais como:  

“...na colocação de problemas a serem estudados conjuntamente por 
pesquisadores e participantes; nas ‘explicações’ ou ‘soluções’ 
apresentadas pelos pesquisadores e que são submetidas à discussão entre 
os participantes; nas ‘deliberações’ relativas à escolha dos meios de 
ação a serem implementados; nas ‘avaliações’ dos resultados das 
pesquisas e da correspondente ação desencadeada.” (Thiollent, 1992, p. 
31).  

 
Ainda, o autor enumera doze instrumentos integrantes desta metodologia, possíveis 

de serem vistos como um esboço metodológico, sem qualquer pretensão de rigidez, pois a 

pesquisa-ação é completamente, determinada pela força da autonomia do processo 

investigado. Na verdade, por articularem-se, aqui os apresentaremos em três momentos: o 

da definição do problema da pesquisa; o dos instrumentos processuais da aprendizagem 

conjunta e o plano de ação resultante da pesquisa.  

Então, na definição do problema, estão implícitas três fases que Thiollent (1992) 

refere como sendo exploratória, definição do tema da pesquisa e colocação dos problemas. 

Na primeira fase, define-se o campo social da pesquisa, os interessados e um diagnóstico 

inicial identificando os principais atores; os objetivos e problemas reais, situação ou 

fenômeno que se pretende estudar ou resolver; o conjunto de teorias e metodologias de 

apoio à interpretação da problemática e a condução do processo de aprendizagem da 

pesquisa-ação, além da definição da equipe de trabalho e as necessidades de treinamento.  
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A seguir, na definição do tema, aprofunda-se a questão do problema concreto a ser 

estudado e para o qual se buscará um entendimento e uma possível solução, com o seu 

enquadramento teórico. Já, na terceira fase, definida pelo autor como colocação dos 

problemas, procura-se o contexto do texto –  conforme expressão cunhada por Paulo Freire 

-, associando os temas da pesquisa à problemática social mais ampla na qual estão 

inseridos. Nesta etapa, é importante ficar claro o objetivo da pesquisa, definido e 

construído em conjunto pelo pesquisador e pelos pesquisandos ou suas lideranças, a partir 

de uma demanda social ou organizacional.  

 

Referindo-se à pedagogia da problematização, Bondenave & Pereira (1994), 

reafirmam que essa, considera que em um mundo de rápidas mudanças, os conhecimentos 

e as idéias, os comportamentos adequados e fáceis que se espera do educando/pesquisando, 

não são o mais importante, mas sim, a ampliação de sua capacidade, de sua participação 

como agente de transformações sócio-educacionais na detecção de problemas reais e busca 

de soluções originais e criativas adequadas à sua realidade contextual.  

Por sua vez, especialmente no tocante ao desenvolvimento de programas 

educativos, Bueno (1997-8), afirma que esta pedagogia tem vantagens relevantes, à medida 

que o pesquisando/educando vale-se da realidade para aprender, preparando-se para 

transformá-la enquanto prática e fixa soluções viáveis e aplicáveis, tanto encontradas em 

grupo, como individualmente. Aprende também a conveniência e a aplicação dos 

conhecimentos e soluções de modo generalizado, conforme aperfeiçoa sua destreza e 

adquire domínio e competência no manejo das técnicas associadas à solução do problema.  

Segundo a autora (Bueno, 2001), nos projetos voltados à sexualidade, IST, aids e 

violência, é possível optarmos pela pesquisa-ação, levando-se em consideração a 

“...abordagem qualitativa que possibilita melhor compreensão e interpretação dos 

achados, além de favorecer ainda, a compreensão do pesquisando/educando participante 

da realidade vivenciada...”, levando à busca, a elaboração e complementação de um 

programa educativo conjunto que favoreça sua conscientização, através da intervenção das 

ações para a mudança e provável transformação. 

A aprendizagem conjunta, compreende o lugar da teoria, as hipóteses e os 

seminários, segundo conjunto, neste esboço de Thiollent (1992). Aqui, o autor deixa claro 

que apesar de seu forte viés empírico, a pesquisa-ação, exige uma teoria que lhe suporte a 

ação, o que se assim não fosse, poderíamos cair no ativismo.  
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Por sua vez, as hipóteses servem de suposições norteadoras, focos para orientar a 

ação, com vistas à solução dos problemas colocados pela pesquisa. O autor chama a 

atenção para o fato de que, mais uma vez, o detalhe é construtivista. Tanto teoria como 

hipótese são trabalhadas, explicitamente, com os participantes do processo, através da 

técnica dos seminários, reuniões de trabalho entre pesquisador e participantes, nas quais há 

uma pauta planejada e cuja discussão é metodologicamente, conduzida, tendo seus 

resultados registrados pelo pesquisador. Tais registros já podem ser considerados como 

resultados parciais da pesquisa.  

Um terceiro conjunto é finalmente, formado pelas seguintes fases: o campo de 

observação; a coleta de dados; a aprendizagem conjunta e a mediação dos saberes, as quais 

indicam os instrumentos de controle do experimento propriamente dito. Na definição do 

campo de observação está a precisão do espaço territorial da pesquisa e da amostragem a 

ser considerada, sendo que, de acordo com Thiollent (1992), a pesquisa-ação não é 

adequada a espaços muito amplos e a amostragem deve procurar coincidir com a 

população implicada na pesquisa. Uma vez isto não sendo possível, a amostra deve 

privilegiar uma representatividade qualificada dos atores, já que neste tipo de pesquisa, não 

se valoriza o princípio da aleatoriedade como uma exigência da objetividade da análise, 

como praticado na pesquisa convencional, onde o observador não assume uma interação 

com o observado.  

 
A coleta de dados, por sua vez, é realizada por intermédio de entrevistas coletivas 

ou individuais, também por questionários ou manuais metodológicos previamente, 

elaborados, de acordo com cada pesquisa e os temas de conhecimentos a serem tratados.  

No tocante à aprendizagem conjunta, essa diz respeito ao enfoque cognitivo da 

pesquisa-ação, sendo que tanto pesquisador como pesquisados participam do processo, 

cientes de que ele é concebido como uma oportunidade de aprendizagem coletiva, cujos 

conhecimentos gerados servirão para a solução ou o encaminhamento da problemática. Por 

fim, a mediação dos saberes diz respeito ao entendimento lingüístico que a pesquisa-ação 

promove, na perseguição de seus objetivos.  

Significa mediar o encontro dos domínios de experiências do participante e do 

pesquisador, o que muitas vezes, pode ser o encontro de um saber popular e informal com 

um  saber científico e formalizado. Técnicas de mediação são utilizadas, como a descrição 

das representações e identificação das diferenças semânticas.  
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Um último grupo de instrumentos é dado pelo plano de ação e  pela divulgação 

externa dos resultados, onde, segundo defende  Thiollent (1992), uma pesquisa-ação deve 

resultar num plano de ação para a situação estudada. Tal plano, se não pode ser assumido 

em seu todo, o deve ao menos em partes, pelos atores sociais da situação estudada, 

devendo conter com precisão, os principais interessados, os objetivos e suas metas, bem 

como os instrumentos de avaliação de resultados e os mecanismos de participação da 

população implicada, da incorporação de suas sugestões e da continuidade das ações. Por 

fim, a divulgação trata de devolver aos participantes, os resultados da pesquisa e com isto, 

valorizar a participação de cada um no processo.  

Este último instrumento, serve ainda para construir uma visão de conjunto do 

processo a todos os participantes, permitindo que cada um aproprie-se dos avanços e 

aprendizagem produzidos pelo coletivo.  

Em síntese, podemos dizer que a metodologia da pesquisa-ação possui três núcleos 

principais que são: o pedagógico, através do qual trabalha-se o próprio processo de 

produção de conhecimento dado pelas relações entre a lógica cooperativa da pesquisa e a 

mediação lingüística dos conflitos; o estratégico, que trabalha o enfoque estratégico da 

pesquisa, através da busca planejada de soluções e o uso e desenvolvimento de teorias de 

apoio à prática da pesquisa.  E, por fim, o núcleo participativo tratando do envolvimento 

qualificado dos participantes e das implicações445 do pesquisador no processo como um 

todo.  

Conforme defendem Oliveira (1997) e Bueno (2001), a pesquisa-ação ao facilitar o 

envolvimento do pesquisador através de uma prática participativa com os pesquisandos, 

enquanto técnica de coleta de dados, indica perfeitamente, a utilização da observação 

participante, por ajudar o pesquisador a interagir-se com os sujeitos da pesquisa em seu 

ambiente, proporcionando assim, uma melhor exploração da realidade concreta, tal como 

ocorreu neste estudo científico.  

Portanto, também em concordância com as autoras, utilizamos a observação 

participante, técnica que hoje em dia, apresenta-se de forma crescente, em especial, no 

desenvolvimento de pesquisas qualitativas aplicadas em diferentes áreas do conhecimento 

humano e em particular, nas áreas da saúde e educação.  

                                                 
445 Psico-afetivas, histórico-existencial e estrutural-profissional, uma vez que há influências do pesquisador 
junto aos participantes e deste no domínio das emoções do pesquisador, promovendo transformações muitas 
vezes radicais no comportamento, visão de mundo e mesmo nas perspectivas de vida de cada um (Barbier, 
1985). 
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Trata-se pois, de uma das alternativas mais representativas à investigação 

qualitativa, embora alguns autores a compreenda como uma abordagem metodológica. 

Apesar de pesquisadores utilizarem-na em pesquisas de caráter quantitativo, no caso de 

estudos destinados a obter descrição sistemática ou a verificar hipóteses causais, 

firmemente embasadas por correntes teóricas, a nossa escolha pela observação participante, 

atribuiu-se também, por seu extenso emprego em estudos qualitativos (Selltiz et al.,1976). 

Por sua vez, é a partir de uma perspectiva sociológica que Bogdan & Biklen (1997), 

denominam de investigação qualitativa, uma metodologia de investigação com enfoque na 

descrição, na indução, na teoria fundamentada e no estudo das percepções pessoais. Para 

tanto, a utilização da observação participante como técnica no percurso metodológico, 

permite ao investigador introduzir-se no mundo dos pesquisados, tentando conhecê- los e 

deixando-se conhecer, ao ganhar a sua confiança e elaborar um registro escrito e 

sistemático de tudo aquilo que ouve e observa. Os dados recolhidos são comumente 

complementados com outros tipos de informações como: registros sobre a instituição, 

artigos de jornal e fotografias.  

Riley & Nelson (1976) afirmam ser somente através da observação que o 

pesquisador pode abordar o sistema como um todo e seus processos dinâmicos, revelando 

padrões de atitudes e mudanças nas estruturas de papéis que os próprios atores sociais não 

compreendem inteiramente, sendo que não seria possível registrá-las de outra forma, como 

por exemplo, através de entrevistas.  

Triviños (1990) chama a atenção para o fato de que observar naturalmente, não é 

simplesmente olhar, mas, é destacar algo específico de um conjunto, como nas ciências 

sociais por exemplo, onde de um determinado evento ou contexto social, foca-se a atenção 

para atos, atividades, significados, relações e outros.  

Segundo o autor, busca-se a partir da observação, descobrir aspectos superficiais e 

mais profundos de uma realidade indivisível, individualizando ou agrupando fenômenos, 

na tentativa de conhecer sua essência numa perspectiva específica e ampla, comumente 

caracterizada por contradições, dinamismos, relações e outros.  

Tanto na observação espontânea quanto na científica, são utilizados os órgãos 

sensoriais, estando sempre presentes na construção de conhecimentos.  No entanto, isso 

não significa que o cientista não empregue a atividade de abstração de modo disciplinado, 

no tocante a reflexão e a imaginação, no sentido de prover o desenvolvimento de sua 

pesquisa. Na verdade, o conhecimento científico inicia-se com os dados obtidos através 

dos sentidos e termina com eles (Nogueira, 1977a). 



 

 

 

356Metodologia

Vários autores, dentre eles Selltiz et al. (1976) e Good & Hatt (1977) concordam 

existir diferentes variantes para o método ou técnica de observação, as quais se 

caracterizam conforme o nível de participação do pesquisador dentre os pesquisados. 

Porém, destacamos aqui, somente as características denominadas pelos autores de 

observação não controlada com participação, a qual corresponde a observação participante 

clássica, onde  o observador consegue disfarçar-se e ser aceito como membro do grupo. 

Nesta situação, o pesquisador assume um papel não gerador de perturbações dos padrões 

de comportamento dos pesquisados, entrando assim, na sua comunidade e intimidade para 

registrar suas relações sociais informais. Ainda, ao participar intensamentedo cotidiano dos 

atores sociais, o pesquisador pode sentir emoções semelhantes às dos membros do grupo 

(Gold apud Minayo, 1999). 

Brandão (1985) resgata que, a observação participante surgiu da necessidade que 

cientistas sociais apresentaram, de pautarem-se na apreensão pessoal e demorada de tudo 

que possibilitasse a explicação científica de sociedades, fazendo valer não a lógica do 

pesquisador ou de sua ciência, mas, a da própria cultura investigada, como expressão dos 

sujeitos e observação da própria realidade.  

Por sua vez, Chizzotti (1991) afirma que, a observação participante, foi introduzida 

pela Escola de Chicago na década de 20, sendo abandonada durante algumas décadas, 

devido a duras contestações provenientes de pesquisadores experimentais. Apesar de ter 

ressurgido, de forma evidente, à auxiliar nas interpretações mais globais de situações 

analisadas, o autor salienta a necessidade de cuidados e um registro adequado capaz de 

garantir a independência das análises meramente ideológicas do pesquisador e a 

pertinência dos dados “...para eliminar  impressões...emotivas, deformações subjetivas e 

interpretações fluidas, sem dados comprobatórios.”.   

Em contraposição, Haguette (1997) lembra que nem todos os autores concordam 

que a técnica de observação participante tenha sido iniciada pela Escola Sociológica de 

Chicago, mas sim, originado na antropologia, a partir dos estudos e experiências de campo 

de Malinowski. Na verdade, tanto a antropologia como a sociologia, utilizaram-se de 

técnicas semelhantes na abordagem do real, valorizando a participação do pesquisador no 

local pesquisado, por acreditarem na necessidade de ver o mundo através dos olhos dos 

pesquisados, o que se torna possível utilizando-se a técnica de observação participante. 
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Brandão (1985) e Thiollent (1985) corroboram tal fato, ao mencionarem que com o 

desembarque do polonês Malinowisk nas ilhas de Trobriand, não apenas um método foi 

reinventado, mas, uma nova atitude ou seja, a de não mais explicar a sociedade e a cultura 

do outro através de fragmentos de relatos de viajantes e missionários, mas, inserir-se no 

mundo do outro, aprendendo sua língua, vivendo e pensando através de sua lógica, 

compartilhando o sentir.   

Ao entender que todos os indivíduos são ao mesmo tempo, participantes e 

observadores da vida social e cultural do grupo a que pertencem, Nogueira (1977b) chama 

atenção para o fato de que o observador participante para observar certos aspectos da 

cultura e da organização social com propósitos de pesquisa, deve assumir uma posição e 

um papel no grupo a ser investigado.  

É exatamente este modo de observar, que tem sido chamado de técnica ou método 

de observação participante por diferentes autores e, Bruyn apud Haguette (1997), refere-se 

a Florence Kluckhohn como a primeira a utilizar o termo observação participante com 

sentido do compartilhar pelo observador das atividades de vida e sentimentos dos 

pesquisados através de uma relação face a face.  

Minayo (1999) reafirma que a técnica denominada observação participante, é 

considerada uma das formas de observação científica na pesquisa qualitativa, componente 

da metodologia de pesquisa participante. Esta autora, resgata que as primeiras reflexões 

sobre a estratégia de observação “...como forma complementar de captação da realidade 

empírica...”, ocorreu no seio da antropologia.  

Alguns estudiosos consideram a observação participante como um método em si 

mesmo, o qual ajuda a compreender a realidade do sujeito em seu contexto. Nesse 

processo, o observador não apenas está presente numa situação social com o propósito de 

realizar uma investigação científica, mas, uma vez face a face com os observados, também 

se torna alvo de observação. A autora esclarece que, o observador ao participar da vida dos 

atores sociais em determinado contexto cultural, além de colher dados, modifica-se e gera 

alterações neste contexto (Minayo, 1999). 

Por sua vez, Riley &  Nelson (1976), afirmam ser somente através da observação 

que o pesquisador pode abordar o sistema como um todo e seus processos dinâmicos, 

revelando padrões de atitudes e mudanças nas estruturas de papéis que os próprios atores 

sociais não compreendem inteiramente, posto que, não seria possível registrá- las de outra 

forma, como por exemplo, através de entrevistas.  
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Assim, Nogueira (1977b) cita que na maioria dos trabalhos de campo, os autores 

conjugam a observação participante com outras técnicas como entrevistas de caráter mais 

formal, aplicação de questionários e outros recursos, tal qual como ocorre  nesta pesquisa.  

Autores como Brandão (1985), Haguette (1997) e Becker (1997) mostram-se mais 

específicos quanto ao papel do observador participante, ao afirmarem que ao coletar dados 

através de sua participação na vida cotidiana do grupo ou organização estudada, o 

pesquisador observa as pessoas, detectando as situações com as quais se deparam 

normalmente, e como se comportam diante delas. É através da conversação com alguns ou 

com todos os participantes desta situação, que o pesquisador descobre as interpretações 

que eles têm sobre os acontecimentos observados.  

Corroborando esta questão, Chizzotti (1991) menciona ser a partir da perspectiva e 

dos pontos de vista do observador que mantém contato direto com o fenômeno observado, 

é que este consegue recolher as ações dos atores em seu contexto natural, caracterizando 

assim, o que o autor denomina de observação direta ou participante. Desta forma, torna-se 

possível experienciar e compreender a dinâmica dos atos e eventos, colhendo informações 

a partir da compreensão e sentido que os pesquisados atribuem as suas atitudes no grupo.  

Haguette (1997) em sua abordagem sobre trabalho de campo, lembra que além da 

história de vida e a entrevista, a técnica de observação participante, também tem sido 

bastante utilizada. Sendo assim, embora a observação participante seja apontada como um 

componente do trabalho de campo na pesquisa qualitativa, caracterizando-se pelas relações 

informais do pesquisador no meio onde se encontra com os sujeitos, Schwartz & Schwartz 

apud Minayo (1999) chama-nos a atenção quanto ao fato de “o que” e ao “como” observar. 

Como qualquer fase do trabalho de pesquisa, a observação não é neutra e sofre 

influências dos esquemas teóricos, preconceitos e pressupostos do investigador (Bogdan & 

Biklen, 1997). 

Malinowski apud Minayo (1999) valoriza a observação participante como técnica 

ao defender a idéia de que há uma série de fenômenos importantes que devem ser 

observados em sua realidade e que não podem ser registrados por meio de perguntas ou em 

documentos qualitativos. Tratam-se muitas vezes, de regras formuladas ou embutidas nas 

atividades dos atores sociais; da forma como tais regras são obedecidas ou não; 

sentimentos de amizade, de antipatia ou simpatia entre os membros de um grupo.  
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Para tanto, é através da observação participante que o pesquisador pode imergir na 

realidade, colocando-se sob o ponto de vista do grupo pesquisado, a partir de uma relação 

empática e respeitosa, inserindo-se no contexto o mais possível. Em estreita relação com 

esta idéia, Thiollent (1992) afirma que a observação participante ao ser elaborada no 

contexto da pesquisa antropológica e etnográfica, deu sentido a busca do estabelecimento 

de uma adequada participação do pesquisador dentro dos grupos observados, visando 

reduzir a estranheza recíproca. Os pesquisadores tendem a compartilhar papéis e hábitos 

dos atores sociais, mesmo que superficialmente, para estarem então, mais aptos a observar 

fatos, situações e comportamentos que não ocorreriam ou sofreriam alterações na presença 

de estranhos. Trata-se portanto, segundo Gold apud Minayo (1999) de estabelecer uma 

interação social profunda a qual torna-se parte da condição e da situação de pesquisa, 

sendo um processo construído duplamente, pelo pesquisador e pelos atores sociais 

envolvidos.  

Haguete (1997) entende que a observação participante representa um processo de 

interação da teoria e métodos usados pelo pesquisador, em busca de conhecimento do ser 

humano e da própria sociedade. Sua idéia, fundamenta-se em alguns requisitos como o 

respeito pela natureza do objeto pesquisado e a necessidade de se reconhecer, inicialmente, 

o caráter peculiar dos seres humanos, seu comportamento e sua vida grupal.  

Ao questionar sobre a participação do investigador nas atividades em campo, 

Bogdan & Biklen (1997), dispensam extremos, ou seja, a do observador que não participa 

em nenhuma das atividades locais e a daquele que se envolve completamente com a 

instituição não dando margens a diferenças entre os seus comportamentos e os do sujeito. 

Os autores indicam como natural inicialmente, uma participação mais acanhada do 

pesquisador, por esperar que o observem e o aceitem. Porém, à medida que as relações se 

desenvolvem, sua participação torna-se maior.  

Advertem no entanto, que no trabalho de campo, ao tentar estabelecer uma relação, 

deve-se levar em conta a idade, o sexo e papéis relacionados a gênero, embora, a forma 

como se participa depende de quem se é, de seus valores e de sua personalidade. O 

ajustamento do comportamento do observador à tarefa de investigação depende de 

parâmetros advindos dele mesmo como participante.  

Delgado & Gutierrez (1995), de certa forma discordam em parte desta 

classificação, ao apontarem como condição fundamental, a participação do pesquisador na 

dinâmica social, e que este, obrigatoriamente, deve ser um estranho ao menos no início de 

sua pesquisa. 



 

 

 

360Metodologia

Porém, em qualquer uma das situações propostas, Bogdan & Biklen (1997), 

afirmam que ser investigador é interiorizar o objetivo da investigação, à medida que se 

recolhem os dados no contexto. Ao investigar, o observador sempre participa com os 

sujeitos de diversas formas.  

Sobre a inserção do pesquisador no campo e desenvolvimento da pesquisa, 

Nogueira (1977b), Bogdan & Biklen (1997) e Minayo (1999) pontuam os seguintes 

aspectos: o trabalho de campo exige disciplina; o pesquisador não deve perder de vista os 

objetivos científicos e dominar o instrumental teórico ao imergir na realidade contextual a 

que se propõe; deve ser capaz de livrar-se de idéias preconcebidas, estando apto a mudar 

constantemente seus pontos de vista e de não aceitá- los sob a pressão da evidência. Suas 

opiniões e atitudes não interessam e sim, as opiniões, atitudes e comportamentos dos 

indivíduos que ele está investigando.  

Ao colocar-se no mundo de seus entrevistados, deve também buscar entender os 

princípios gerais que as pessoas seguem em seu cotidiano para organizar sua experiência, 

incluindo as de seu mundo social; o grupo tende a acostumar com o observador até aceita-

lo cordialmente e incorpora-lo mais ou menos como um de seus membros, o que requer do 

observador, empenho no sentido de conquistar a confiança e simpatia dos pesquisados, 

evitando atitudes de reserva ou introspectivas; à situação particular da pesquisa, está em 

jogo a capacidade de empatia, de observação e de aceitação do observador participante, a 

partir da sua sensibilidade ao campo e as situações, o que permitirá inclusive, minimizar 

possíveis dificuldades no recolhimento de dados.  

E finalmente, o pesquisador deve acautelar-se no sentido de não criar expectativas 

que induzam os membros do grupo a comportamentos e atitudes conscientes ou 

inconscientemente simulados, para que correspondam às suas expectativas e, deve entrar 

em cena social como uma pessoa comum capaz de partilhar do cotidiano utilizando-se da 

linguagem compreendida pelos pesquisados, ou seja, compatível ao senso comum. 

Em relação as principais vantagens da observação participante, Minayo (1999) cita 

que esta técnica possibilita  

“... o alcance do aspecto íntimo das relações sociais, das tradições e 
costumes, o tom e a importância que lhe são atribuídos; as idéias, os 
motivos e os sentimentos do grupo na compreensão da totalidade de sua 
vida, verbalizados por eles próprios, através de suas categorias de 
pensamento.” (Minayo, 1999, p. 138).  
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Outra vantagem apontada pela autora, é o fato desta técnica permitir vincular os 

fatos a suas representações e as contradições entre as leis e sua prática, através das próprias 

contradições vivenciadas no cotidiano do grupo (Denzin apud Minayo, 1999). Conforme 

menciona Nogueira (1977b), também ajuda a desvendar os códigos do grupo e seus 

significados mais íntimos, ao obter acesso a dados de natureza privada, a mexericos que 

informam sobre os padrões de comportamento que o grupo aprova ou reprova socialmente 

e habilita o investigador a penetrar no pensamento, sentimento e comportamento do grupo, 

ao facilitar a familiarização e preparar o pesquisador para apreender a atmosfera social, o 

cenário social total, as inter-relações entre os membros individuais e o grupo como um 

todo (Young apud Nogueira, 1977b).  

Para Bogdan & Biklen (1997) os dados resultam de situações reais e não de 

perguntas diretas sobre situações hipotéticas e, permitem correlacionar as palavras 

esclarecedoras aos comportamentos, favorecendo ao pesquisador ligar as racionalizações 

que surgem às situações que estão sendo racionalizadas. Além disso, favorece maior 

intuição ou penetração nos interesses e emoções dos membros do grupo investigado. 

Nogueira (1977b) afirma tratar-se de um processo de aproximação importante para 

estudos de casos mais íntimos e entrevistas posteriores, requerendo do pesquisador esforço 

no sentido de tornar-se integrado no contexto grupal e não apenas fazendo-o por si mesmo. 

Já, considerando suas desvantagens, Haguette (1997) afirma que em relação a 

observação participante, embora o envolvimento do pesquisador seja inerente a esta 

técnica, a imersão total do pesquisador pelo objeto de sua observação, coloca-o em risco de 

entregar-se a uma absorção definitiva, ao assumir totalmente a vida de um grupo social, 

dificultando o teste de hipóteses. O perfil curioso e a indiscrição próprias do investigador, 

também pode limitar as possibilidades de sua participação na vida do grupo. Seu papel 

como observador participante, poderá ser interpretado pelo grupo como inapropriado, 

sendo sua presença não bem aceita na comunidade, resultando em reservas, antipatias, 

timidez ou atitudes agressivas dirigidas a ele. O autor alerta para o fato de que a 

impossibilidade de generalização dos resultados impõem limites, por tratar-se de uma 

técnica que busca mais os sentidos do que as aparências das ações humanas. Trata-se 

portanto, de uma técnica extremamente flexível, sendo ameaçada constantemente por 

fatores de contaminação que podem provocar alterações dos próprios dados adquiridos 

levando a interpretações errôneas sobre o fenômeno estudado. Quanto à amplitude dos 

dados, numa comunidade rigidamente, estratificada, o envolvimento numa camada pode 

impedir participação noutra, devido a restrições dos atores sociais.  
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De acordo com o entendimento de Nogueira (1977b), o pesquisador pode ver-se 

forçado a não uniformizar seus dados, ao se sentir impedido de apresentar a mesma 

pergunta de uma mesma forma, a um número maior de pessoas e a pesquisa baseada na 

observação, produz um montante imenso de descrições detalhadas, sendo que o observador 

participante, enfrenta o problema de como analisa- las sistematicamente e de apresentar 

suas conclusões de modo tal que convença outros cientistas da validade de sua pesquisa. 

Embora já citado anteriormente, o fator empregabilidade da observação participante 

em pesquisas, é a seguir mais bem explicado por Haguette (1997) ao apontar sua indicação 

em pesquisas educacionais, sociais ou antropológicas, quando há interesse em 

compreender uma organização específica ou um problema substantivo, em vez de 

demonstrar relações entre variáveis abstratamente definidas. O autor também aponta sua 

adequação nos casos em que o pesquisador busca o sentido das coisas para melhor 

compreender o funcionamento de uma sociedade ou de um grupo humano através de suas 

definições e suas ações as quais elaboram ao longo do processo de interações cotidianas.   

Esta técnica também pode ser empregada, quando se busca conhecer o bastante 

sobre uma organização para identificar problemas e hipóteses relevantes, possíveis de 

serem descobertas no decorrer da pesquisa qualitativa e, em casos de estudos etnográficos, 

fenomenológicos, estudos de caso e outras formas de pesquisa que aceitem o fato de que os 

comportamentos sociais dos pesquisados sofrem influências e influenciam os dados 

coletados com fins de pesquisa (Bogdan & Biklen, 1997).  

Sendo assim, possivelmente, seu maior diferencial enquanto método, seja 

possibilitar ao pesquisador captar a essência da dinâmica social a partir do individual, ou 

seja, do observado, o qual, dentro de seu contexto sócio-cultural também observa o 

pesquisador,  tendendo a uma interação capaz de gerar transformações e de se transformar 

enquanto   processo mútuo de conhecimento e participação.  

Em termos de operacionalização, Becker (1997) ao propor um roteiro descritivo e 

uma transparência maior nas operações relativas ao uso da observação participante como 

método, lembra que no início a análise é conduzida seqüencialmente e partes importantes 

dela são realizadas enquanto o pesquisador está coletando seus dados.  
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Este autor distingue então, três estágios de análise conduzidas pelo observador 

participante no campo de pesquisa e um quarto estágio conduzido após o término do 

trabalho de campo, a serem:  

1. Seleção e definição de problemas, conceitos e índices: O observador procura 

por problemas e conceitos que ofereçam a perspectiva de uma maior 

compreensão da organização do grupo em estudo e por itens que lhe sirvam 

como indicadores úteis de fatos mais difíceis de serem observados. Definindo 

problemas ou selecionando conceitos e indicadores, nesta fase, o pesquisador 

utiliza seus dados somente para especular sobre possibilidades. 

2. Controle da freqüência e da distribuição de fenômenos: De posse de muitos 

problemas, conceitos e indicadores provisórios, o pesquisador tenta saber quais 

deles vale a pena perseguir como focos principais de seu estudo. 

3. Construção de modelos de sistemas sociais: Consiste na incorporação de 

descobertas individuais ao modelo generalizado do sistema ou organização 

social em estudo ou de alguma parte desta organização. Daí, o observador 

concebe um modelo descritivo que melhor explica os dados que reuniu 

resultando em complicadas inter-relações entre muitas variáveis. 

4. Análise final e a apresentação dos resultados: É realizada depois que o 

trabalho de campo está completo, consistindo na reciclagem e na reconstrução 

dos modelos de forma cuidadosa.  

Portanto, esta técnica possibilita ao pesquisador, uma condição de observador ativo, 

ao maximizar sua participação no sentido de obter uma melhor qualidade dos dados e 

integrar seu papel com outros papéis dentro da situação social que observa de modo 

participativo, o que a difere das demais técnicas utilizadas em pesquisas qualitativas.  

Esta afirmativa é argumentada por Brandão (1985) da seguinte forma: “Quando o 

outro se transforma em uma convivência, a relação obriga a que o pesquisador participe 

de sua vida, de sua cultura. Quando o outro me transforma em um compromisso, a relação 

obriga a que o pesquisador participe de sua história.”. 

Trabalhamos metodologicamente, além da técnica da observação participante para 

melhor conhecimento da realidade, também a entrevista individual, sistematizada, face a 

face, gravada em fitas K-7, utilizando-se de formulário, com questões norteadoras, para 

detecção das falas das mulheres pesquisadas, cujas respostas foram posteriormente 

transcritas, categorizadas e analisadas (Brandão, 1985; Minayo, 1996; Giordani, 2000).  
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A respeito da técnica de entrevista, Gil (1999) comenta ser uma das técnicas de 

coleta de dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais, da saúde e da educação, 

tanto por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, quanto no cotidiano de psiquiatras e 

clínicos, usada como instrumento de trabalho. Por vez, outros profissionais também a 

utilizam em diferentes lugares e com objetivos distintos, existindo no entanto, mais de um 

tipo de entrevista.  

No tocante ao seu uso em pesquisa, Alonso (1995), Valles (1997) e Kahn & 

Cannell (2000) referem tratar-se de uma conversa entre duas pessoas, de iniciativa do 

entrevistador, objetivando coletar informações relacionadas a um objeto de pesquisa, a 

partir de questões pertinentes aos dados de interesse. Trata-se então, de uma forma de 

interação sócio-educacional e de diálogo assimétrico, onde uma parte coleta dados 

fornecidos é sustentada por uma fonte de informação. Assim, é possível obter informações 

sobre os sentimentos, crenças, conhecimentos e pretensões das pessoas, bem como, estar a 

par das suas explicações ou razões, à respeito das coisas precedentes (Selltiz et al., 1991).  

Segundo Romanelli (1998), para se chegar a estas informações, é comum que 

inicialmente, ocorra certa estranheza entre ambas as partes, a qual necessita ser superada 

até que de estranhos, pesquisador e pesquisados tornem-se parceiros de troca.  

No entendimento de Lodi (1991), a entrevista não é somente verbal, mas vocal, 

pois, entonação, velocidade da fala e linguagem corporal, são elementos presentes e 

importantes no contexto de seu conteúdo, revelando aspectos não verbais significativos à 

pesquisa.  

Minayo (2000) corrobora a amplitude da entrevista enquanto valioso instrumento 

de coleta de dados, posto que, a fala do entrevistado tende a revelar suas estruturas 

pessoais, pautadas em valores, normas e símbolos. Para a autora, o indivíduo entrevistado 

é, de certo modo, elemento representativo de outros indivíduos semelhantes, em um 

determinado contexto  histórico, sócio-econômico e cultural específicos. Além, Alonso 

(1995) também defende que a entrevista é uma construção comunicativa, onde o discurso 

não preexiste antes da conversa entre entrevistador e entrevistado, ocorrendo então, uma 

co-construção, a cada instante do discurso.  

Tendo em vista a classificação apresentada por Nunes (1993) em relação aos 

diferentes tipos de entrevista, a técnica eleita para este estudo, possui um enfoque teórico 

existencial-humanista, tratando-se de entrevista de pesquisa, cujo grau de estruturação,  

denomina-se semi-estruturada e portanto, dirigida.  
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Conforme esclarece Contandriopoulos (1999), na entrevista dirigida, o pesquisador 

a estrutura previamente, determinando com antecedência, as etapas e dimensões da 

informação procurada.  

Em concordância com a compreensão de Valles (1997) e tendo em vista ser este, 

um estudo de cunho qualitativo, utilizaremos um roteiro de entrevista aplicada face a face, 

com a maioria das respostas abertas. Para o autor, a entrevista semi-estruturada pressupõe 

que uma pergunta padronizada requeira formulação em termos adequados, a cada 

entrevistado. 

Assim, ao ter que elaborar e ordenar as perguntas de modo individualizado, o 

pesquisador não utiliza uma seqüência fixa de perguntas para cada informante. Esta forma 

de entrevista, então, guia-se por roteiro cujos tópicos são abordados, de algum modo, no 

seu transcurso ou seja, uma série de perguntas abertas é fe ita verbalmente, em uma ordem 

prevista, porém, o entrevistador pode acrescentar perguntas de esclarecimento e caso 

queira, retirar ou acrescentar outras improvisadas (Laville & Dione, 1999). 

Outro aspecto relevante sobre a entrevista semi-estruturada é apontado por Triviños 

(1990), ao afirmar que no enfoque qualitativo, as perguntas que compõem o questionário, 

resultam da teoria que norteia os passos do pesquisador e de informações coletadas por ele, 

anteriormente, sobre o fenômeno social. Por isso, segundo o autor, este tipo de entrevista, 

apoia-se em teorias e hipóteses que oferecem profícuo campo de indagações e outras 

hipóteses que surgem conforme as respostas obtidas, o que faz com que o entrevistado 

acabe participando, espontaneamente, na elaboração do conteúdo da pesquisa (Minayo, 

2000). 

No enfoque qualitativo, portanto, a entrevista semi-estruturada é importante, à 

medida que ao mesmo tempo em que valoriza a presença do entrevistador, oferece todas as 

perspectivas possíveis para que o entrevistado ganhe liberdade e seja espontâneo o 

suficiente para enriquecer a investigação.  

Ao mencionarem as principais vantagens da entrevista na pesquisa social, Kidder  

(1995), Chizzotti (1995), Valles (1997) e  Gil (1999) justificam sua intensa utilização por 

pesquisadores de diversas áreas. Afirmam também, que a entrevista possibilita a obtenção 

de dados em profundidade à cerca dos mais diversos aspectos da vida social e do 

comportamento humano; dispensa a necessidade de que o entrevistado seja alfabetizado; 

favorece a obtenção de grande número de respostas; é flexível, uma vez que o 

entrevistador pode esclarecer o significado das perguntas e adaptar-se mais facilmente, aos 

entrevistados e às circunstâncias em que se desenvolvem a entrevista; possibilita a 
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observação das expressões corporais, tom de voz e a ênfase dada pelo entrevistado em suas 

respostas, possibilitando observações.  

Além disto, os autores concordam que a entrevista oferece ao entrevistador, a 

possibilidade de anotar à parte, dados que seu entrevistado tenha dificuldade de comentar; 

pode ser utilizada em quase todos os segmentos da população e no caso das entrevistas 

pessoais, atingem uma amostra muito maior da população geral. Mostra-se, portanto, uma 

técnica muito adequada para a revelação de informações sobre assuntos variados e 

complexos que geralmente, envolvem o emocional do entrevistado, tornando-se possível à 

verificação de  sentimentos subjacentes a determinada opinião expressa verbalmente.  

Em contraposição, Mann (1979) e Queiroz (1991) apontam algumas limitações da 

entrevista de um modo geral, o que a torna menos recomendável em relação a outras 

técnicas para pesquisa. Então, segundo os autores, pode ocorrer a falta de motivação do 

entrevistado para responder todas as indagações, afora, sua possível dificuldade de 

compreensão quanto ao significado das perguntas; podem ser fornecidas respostas falsas; o 

entrevistado encontrar dificuldades em responder as perguntas que lhe são feitas, devido a 

sua incapacidade ou inabilidade decorrentes de insuficiência vocabular ou problemas 

psicológicos; altos custos com treinamento de pessoal e a própria aplicação das entrevistas 

entre outras desvantagens. O entrevistador pode interferir nas respostas do entrevistado por 

influenciá- lo com opiniões pessoais, sendo que o envolvimento entre eles, pode ser 

responsável pela omissão em alguns casos, de informações, fatos e ocorrências, consciente 

ou inconscientemente. Isto se dá, na medida em que relações confiantes, simpáticas e 

amistosas se instalam entre pesquisador e entrevistado, posto que todo um envolvimento 

afetivo tende a ocorrer, gerando dificuldades. Evidentemente, tais limitações intervém na 

qualidade das entrevistas, embora, possam ser contornadas, considerando que o sucesso 

desta técnica depende fundamentalmente do nível de relação pessoal estabelecido entre 

entrevistador e entrevistado (Barros & Lehfeld, 2001).  

Contudo, para nós neste estudo, acreditamos que os benefícios e vantagens para a 

aplicação da técnica da entrevista tornaram-se maiores do que os aspectos negativos 

apresentados, visto que se adequaram profundamente e de forma efetiva à metodologia 

aqui escolhida para a realização do presente estudo.  
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§ Características da população, do local e do período da coleta 
de dados 

 

Para a efetivação desta pesquisa, trabalhamos 15 mulheres detentas vivendo em 

regime fechado de reclusão, em unidade prisional, do tipo Cadeia Pública feminina, 

localizada em uma cidade do interior paulista. Não houve um ou mais critérios específicos 

para participação, posto o convite ter sido extensivo invariavelmente a todas as mulheres 

detentas que se encontravam na ocasião, nesta instituição prisional.  

Trata-se de um prédio assobradado e antigo, que até 1999, abrigava criminosos 

masculinos em regime fechado de prisão. Após algumas reformas físicas neste local, 

atualmente, funciona a única Delegacia da cidade (piso superior). É uma unidade prisional 

considerada de pequeno porte (térreo), destinada a mulheres infratoras, acima de 18 anos. 

A maioria, é detida por tráfico de drogas ou seja, pela infração do artigo 12 do CPB. As 

detentas, são distribuídas em quatro (4) celas com capacidade total para vinte e seis (26) 

detentas, ou seja, em média seis (6) mulheres por cela. Porém, a superlotação é constante, 

já tendo comportado uma população carcerária equivalente a 50 detentas, o que 

corresponde a quase treze (13) internas por cela. 

As quatro (4) celas são semelhantes em tamanho e têm as seguintes características 

físicas: espaço físico de aproximadamente 6 a 8 metros quadrados, com camas de alvenaria 

tipo tampões de cimento fixados como beliches nas paredes as quais possuem pé direito 

alto, sendo que em três celas há seis (6) unidades e em uma há oito (8), totalizando 26 

acomodações.  

Quando não há camas suficientes para acomodação de todas as internas detidas, o 

que é comum acontecer, as mulheres se deitam no chão de baixo das camas inferiores de 

cimento, local denominado por elas de gaveta ou no espaço central da cela, chamado de 

corredor. A distribuição das acomodações disponíveis, segue geralmente critérios relativos 

ao direito automático adquirido pelas detentas mais velhas, relacionado ao tempo de prisão 

e não a idade ou tipo de delito cometido, as quais têm prioridade na ocupação das camas de 

cimento, restando as novatas, ou seja, as que têm menor tempo naquela unidade prisional, 

dormirem no chão, sobre colchonetes finos ou cobertas.  

Ocorre portanto, um rodízio de acomodações decidido entre colegas de cela para o 

repouso e guarda de seus objetos pessoais, sendo que, essa articulação sofre interferência 

também de situações como transferências e liberação de presas.  
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Ainda com relação às características físicas das celas, cada uma comporta um 

banheiro com privada tipo francesa446, espaço esse localizado em um dos cantos da cela e 

separado apenas por uma cortina de pano e uma meia parede. As paredes são mal 

conservadas, com pintura velha, falta de reboco em algumas partes e umidade. 

 A ventilação é ruim, posto que cada cela tem apenas um pequeno vitraux com 

vidros que não abrem ou abrem parcialmente, devido à fixação de grades externas e telas 

de ferro internas, tornando a iluminação e aeração inadequadas em detrimento do número 

de mulheres confinadas, especialmente no período da noite e aos domingos quando 

permanecem trancadas o dia todo, sem direito a banho de sol no pátio da prisão ou 

qualquer outra atividade ao ar livre.  

O pátio é amplo, de chão cimentado, com precárias condições de limpeza e 

totalmente sem cobertura. Nele, há somente um tanque destinado a lavagem de roupas das 

internas, onde também, as vezes elas se lavam e brincam, e diversos varais para a secagem 

de roupas lavadas por elas mesmas.  

Em linhas gerais, a entrada principal ao andar superior do prédio é a mesma que dá 

acesso a Cadeia, no entanto, antes de chegar às dependências da carceragem, existem duas 

pequenas ante-salas com portas de madeira que dão a um corredor pequeno, cuja porta é de 

chapa inteiriça de ferro e grades maciças e grossas do mesmo metal, mantida trancada com 

cadeado, cuja chave fica sob a responsabilidade dos carcereiros de plantão.  

Ultrapassada essa porta, tem-se acesso a um pequeno hall e desse à sala da 

carceragem com dormitório, onde são executados serviços burocráticos, revistas de 

visitantes e atividades a fins, e, onde há dentre outros móveis, uma beliche de madeira com 

colchão para descanso de funcionário durante plantões noturnos.  

O referido hall é isolado por uma grande grade maciça de ferro com tranca e 

cadeado, através da qual, a carceragem observa parte da movimentação das internas, dando 

acesso a outro corredor onde há cinco portas, sendo uma de ferro tipo grade e as demais, de 

madeira.  

                                                 
446 Bacia sanitária sem tampa fixada no chão com um buraco ao centro e apoio apenas para os pés. Não há 
descarga ou tampa para vedar o mau cheiro dos dejetos depositados pelas detentas. 
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A porta de ferro gradeada dá acesso ao pátio e esse, a outras dependências 

localizadas nos fundos a serem: uma cela de isolamento (coruja)447 e a uma pequena 

cozinha onde são preparadas  por detentas denominadas faxinas, as refeições servidas às 

internas. As outras quatro portas de madeira dão acesso a: uma sala com assoalho também 

de madeira, utilizada como depósito de calças jeans e oficina de trabalho 448, a dois 

banheiros, um com pia outro com vaso sanitário destinado aos funcionários da carceragem 

e cujas paredes não alcançam o teto, e, finalmente, a uma pequena copa, também utilizada 

pelos carcereiros.  

Nesse mesmo hall que dá acesso a essas dependências, pode-se chegar a duas 

grandes grades, ambas com trancas asseguradas por cadeados, as quais configuram então a 

separação entre duas alas, supostamente A e B, sendo que em cada uma delas, situam-se 

duas celas, totalizando quatro, assim denominados: X-1, X-2, X-3 e X-4.  

Por sua vez, ainda antes de se ter acesso ao interior das celas, passando por essas 

grandes grades de ferro, há dois pequenos halls, um em cada ala, espaços pequenos que 

servem habitualmente como ante-salas às detentas, especialmente quando impedidas de 

circularem no pátio. 

Pesquisamos mulheres inseridas numa faixa etária de 18 a 60 anos de idade, na data 

prevista para o levantamento dos dados. Esses foram efetivados no período de 1 de 

novembro a 31 de dezembro de 2002, a todas as mulheres detidas em regime fechado de 

prisão na referida unidade prisional, e que aceitaram participar desta pesquisa, durante os 

dias preestabelecidos. 

Ainda, no local pesquisado, não há qualquer critério de separação entre as mulheres 

infratoras, o que favorece a convivência de criminosas primárias com reincidentes há mais 

tempo na delinqüência; de condenadas com as que aguardam julgamento e aplicação de 

sentença; ou mesmo, pela tipificação do crime cometido ou grau de periculosidade.  

                                                 
447 Nesta Cadeia, a cela destinada ao isolamento de presas, localiza -se afastada totalmente das outras quatro 
celas do recinto prisional, reunindo péssimas condições de higiene, traduzidas pela presença de insetos como 
baratas, pernilongos e moscas, assoalho estragado de madeira, vários colchões sujos e mofados espalhados 
pelo chão, um buraco no piso para depósito de dejetos humanos, conhecido como privada francesa, sem 
descarga, chuveiro e sem torneira com água corrente. Trata-se de um local com pé direito alto, paredes 
esburacadas e com várias inscrições feitas pelas detentas que por lá já passaram, espaço, às vezes, também 
utilizado como depósito de pneus velhos de viaturas e outros objetos, com área aproximada de 6 metros 
quadrados, com grade aberta para o pátio da cadeia, sem proteção contra chuva, sol e vento. 
448 Sem nenhum imobiliário, inclusive cadeira. As detentas trabalham sentadas ao chão de assoalho de 
assoalho de madeira para retirarem excessos de linhas de costuras dessas peças.  
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No geral, são mulheres que eram procuradas pela justiça ou que foram autuadas em 

flagrante delito, em região que engloba vários municípios de pequeno e médio portes do 

Estado de São Paulo.  

Nesta instituição penal, há significativa rotatividade de detentas, considerando que, 

rotineiramente, mulheres infratoras são levadas para lá, em situação de prisão provisória, 

aguardando portanto, andamento judicial do caso, o qual poderá resultar em liberdade ou 

cumprimento de pena em regime fechado de prisão, podendo ou não serem transferidas 

para outras instituições penais, conforme o delito, seu grau de pena atribuída e outros 

fatores processuais.  

Todas dão entrada nesta Cadeia devidamente documentadas, ou seja, com mandato 

de prisão e nota de culpa, sendo recolhidas e submetidas às regras de conduta e rotinas da 

instituição, o que inclui visitação semanal de familiares, às sextas-feiras, por período de 2 

horas, sendo grande a freqüência de visitantes de ambos os sexos, com variadas idades.  

As visitas médicas e as odontológicas são realizadas de acordo com a necessidade 

das detentas, sendo mais comum, a escolta policial de mulheres que necessitam de 

tratamentos e exames de saúde até o Posto de Saúde local. Não são oferecidos 

acompanhamentos psicológico e de assistência social, e as detentas não recebem qualquer 

espécie de benefício material ou judicial para si mesmas ou seus familiares.  

No entanto, o Estado subvencia três refeições diárias para as detentas, sendo que 

desta alimentação, alguns funcionários também se beneficiam. Os mantimentos são 

fornecidos a cada dez dias, tanto gêneros perecíveis como não perecíveis, além de verba 

para aquisição de materiais de limpeza destinados à higiene predial.  

Quanto às atividades ocupacionais, o Estado não as subvenciona, o que faz com que 

as detentas apenas possam contar com a oferta de trabalhos manuais temporários e 

procedentes de empresas locais que confeccionam calças jeans, sacolas e tapetes de 

barbante. Embora exista a remição de pena, as detentas não são remuneradas por todos os 

trabalhos efetuados, com exceção das calças jeans, das quais, retiram as linhas que sobram 

de costuras já prontas, recebendo da empresa responsável, o equivalente a vinte centavos 

por peça. A remição de pena beneficia- lhes à medida em que, a cada três dias trabalhados, 

um lhes é descontado da pena condenatória.  

A seguir, foram registradas algumas fotos do local onde ocorreu a presente 

pesquisa, mostrando cenas externas e internas do Cadeia Pública feminina, algumas 

detentas no pátio e uma das mulheres sendo entrevistada  
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449 Fotos: autoria de Annecy Tojeiro Giordani (setembro de 2001).  



 

 

 

372Metodologia

§ Procedimentos metodológicos 
 

Desenvolvemos as seguintes etapas, no transcorrer da presente pesquisa:  

1º solicitação oficial de permissão, por escrito, ao Juiz Corregedor responsável por 

esta Instituição Penal Feminina e ao Delegado, também Diretor da Cadeia, para a 

realização das necessárias visitações e desenvolvimento desta pesquisa, apresentando- lhes 

seus objetivos e outras informações gerais sobre a mesma; 

2º informação a ele sobre visitações efetuadas a outros estabelecimentos prisionais 

femininos do mesmo tipo, em períodos anteriores, durante quatro anos consecutivos, 

trabalhando ininterruptamente, com populações carcerárias femininas, permitindo-nos 

detecção e observação freqüentes das necessidades e de desenvolvimento de trabalhos 

educativos direcionados a mulheres detentas. Essa experiência anterior, facilitou-nos maior 

abertura à coleta dos dados ligados diretamente, à vida, hábitos, costumes e pensamentos 

desta população, proporcionando-nos um clima de interação satisfatória e de considerável 

confiabilidade, frente à proposta e desenvolvimento desta pesquisa-ação;  

3º solicitação de parecer ao Comitê de Ética de Pesquisa em seres humanos, da 

Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, para apreciação 

da realização desta pesquisa, que está vinculado ao programa de pós-graduação da Área de 

Enfermagem Psiquiátrica, nível doutorado, do Departamento de Enfermagem Psiquiátrica 

e Ciências Humanas;450 

4º informação aos sujeitos da pesquisa sobre a importância do desenvolvimento 

deste projeto, levando em consideração, os aspectos éticos e o rigor científico, bem como 

firmando o termo de consentimento caso queiram participar da mesma. 

No consentimento livre e esclarecido, apresentamos aos sujeitos pesquisados, uma 

linguagem acessível e que incluíam as explicitações nas seguintes observações: 

• informações sobre a justificativa, os objetivos e os procedimentos que serão utilizados na 

pesquisa, data da aplicação do instrumento (1 de novembro de 2002 a 31 de dezembro de 2002) 

e informação sobre o prazo de encerramento do projeto (possivelmente para meados de 

fevereiro de 2003); 

• esclarecimento de que não haverá desconforto e riscos na presente pesquisa; informando 

que esta trará benefícios para a área da saúde da mulher, mais  particularmente, àquela vítima de 

violência sexual e que passa pela experiência da detenção; 

                                                 
450 Projeto de pesquisa analisado e considerado aprovado na 35ª reunião ordinária, realizada em 19 de 
dezembro de 2001. Protocolo nº 0246/2001.  
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• esclarecimento, antes e durante o desenvolvimento da pesquisa, sobre a metodologia; sobre 

a liberdade do sujeito de se recusar a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer fase 

da pesquisa, sem penalização alguma e sem prejuízos; 

• esclarecimento sobre a garantia do sigilo, que assegure a privacidade dos sujeitos quanto 

aos dados confidenciais envolvidos na pesquisa, informando também que não haverá problema 

ligado a gastos e pagamento e nem ressarcimento e/ou indenização, uma vez que os 

instrumentos serão aplicados na  própria Cadeia, em horário pré-determinado, de acordo com 

suas possibilidades pessoais; 

• consentimento para a publicação e divulgação dos dados levantados. 

5º  uma vez obtida a aprovação da Cadeia pesquisada e do Comitê de Ética em 

Pesquisa, iniciamos as interações com as mulheres presas e com o local escolhido para o 

estudo, a favor do desenvolvimento desta pesquisa-ação; inicialmente levantamos seus 

conhecimentos e vivências em torno das temáticas propostas, valorizando suas falas, 

sentimentos e atitudes; a seguir, avaliamos o real interesse das mulheres detentas, 

discutindo a forma com que gostariam de construirmos o conhecimento educativo sobre 

sexualidade, IST e aids, considerando o nível de sua compreensão e pré-disposição em 

tornarem-se agentes multiplicadores tanto no interior da Cadeia como na sociedade, a 

partir das orientações recebidas e participações em atividades coletivas; 

6º aplicação do instrumento com questões norteadoras, com gravação, das 

respostas em fita K-7 autorizada pelos sujeitos, depois de assinado o termo de 

consentimento, para o estabelecimento efetivo do diagnóstico, visando a detecção das 

dificuldades da realidade, bem como, possibilidade de elaboração do perfil dos sujeitos 

pesquisados; 

7º uma vez, levantado o real interesse das mulheres detentas da Cadeia estudada 

sobre os assuntos identificados, verificamos a grande necessidade de informações e 

esclarecimentos pessoais e coletivos em torno dos temas geradores de discussões. Para isto, 

propusemos participações, através de dinâmicas de grupo, para o desenvolvimento de 

atividades do processo de ensino-aprendizagem, ora no interior das celas, ora no  pátio da 

Cadeia, permitindo a participação integrativa delas em todo o processo, estimulando 

criatividade, cooperação, integração, ressocialização, reeducação e sobretudo, o 

pensamento crítico e reflexivo, possibilitanto mudança e transformação, tendo em vista a 

promoção da saúde física e mental delas; 

8º desenvolvimento do Programa Educativo, elaborado em conjunto: 

pesquisadoras e pesquisandas;   
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  9º o mesmo se deu durante e após o levantamento dos dados, atendendo as 

necessidades emergenciais destas mulheres; 

  10º foi planejado com elas as ações e intervenções educativas, levando em 

consideração as dúvidas, que foram sanadas com apoio de outros profissionais da saúde e 

da educação, visando trabalhar abertamente, todo o processo de intervenção; 

11º consideramos o levantamento dos problemas - (diagnóstico e avaliação) - para 

o estabelecimento do perfil dos sujeitos, seguido de planejamento, execução e avaliação 

das ações educativas, sobre as questões de saúde, principalmente aquelas voltadas para a 

sexualidade, IST-aids e violência sexual contra a mulher e a vulnerabilidade às IST; 

12º procuramos atender também, outras demandas no local;  

13º todas as orientações e intervenções educativas foram dirigidas, indistintamente, 

à população carcerária da Cadeia visitada, permitindo a participação geral e espontânea, 

mesmo daquelas que não fizeram parte do levantamento;  

14º utilizamos algumas estratégias metodológicas participativas e recursos áudio 

visuais importantes como: vídeos educativos sobre sexualidade, aids, IST e violências; 

cartazes com ilustrações das IST; album seriado, filmes e fotografias, etc. Usamos 

como estratégias didáticas: dinâmicas de grupo, dramatização e vivências; recursos 

educativos informando sobre aspectos médicos, jurídicos e éticos, entre outros; 

exposições orais com  palestras dialogadas, construindo conhecimentos e habilidades, 

com profissionais da saúde sobre aids e IST; atividades de desenho relacionadas à a 

violência contra a mulher, prática do sexo seguro, manejo e uso correto do 

preservativo masculino em relações heterossexuais e homossexuais femininas; 

distribuição de folhetos educativos sobre os temas trabalhados e fornecimento 

periódico de preservativos masculinos;  

15º devido ao interesse das detentas, foram abordados outros assuntos correlatos à 

temática central, e à Saúde Integral da Mulher na Cadeia como: auto exame de mamas, 

papanicolau, gravidez, sorologia para HIV, diabetes mellitus, hipertensão arterial, 

tuberculose e hepatite;  

 16º  a análise dos dados ocorreu de forma qualitativa. As falas foram analisadas 

por categorização. Depois de compilados e agrupados, os achados nortearam o 

desenvolvimento das intervenções educativas. Estes procedimentos favoreceram a 

compreensão e a interpretação das falas dos sujeitos pesquisados possibilitando as ações e 

intervenções educativas; 
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17º  fizemos uma avaliação nominal e final e as detentas reforçaram terem gostado 

muito e ter valido a pena, o processo educativo, considerando terem apreendido os 

conhecimentos e habilidades, favorecendo- lhes possibilidades para serem agentes 

multiplicadores sobre os conteúdos construídos, tendo em vista, levarem-no aos seus pares 

e familiares.  

18º  finalmente, procedemos com resultados, discussões e conclusões deste estudo. 

 

⇒ Norteamento metodológico 

 

§ ANÁLISE DOS DADOS 
 

Feita de forma qualitativa, sendo que as falas foram analisadas por categorização. 

Depois de compilados e agrupados, os achados nortearam o desenvolvimento das 

intervenções educativas, tendo favorecido a compreensão e a interpretação das falas dos 

sujeitos pesquisados. 

Para efetivação das interpretações educativas, utilizamos o método de Paulo Freire, 

que é um método ativo, dialogal e crítico, permitindo conhecer como os pesquisandos 

releem a realidade, o que pensam sobre ela, de modo que, ao tomar consciência, sejam 

criadores de cultura. Constroem assim, a educação transformadora, cujo elemento 

norteador é o diálogo do pesquisador/pesquisando, numa relação horizontal, permitindo o 

crescimento pessoal dos indivíduos que participam dessa relação (Bueno, 1997-1998, 

2001). 

Segundo a autora, para o desenvolvimento prático do método de Paulo Freire, 

norteamo-nos pelas duas etapas seguidas nos procedimentos abaixo descritos: 

 

A) Levantamento do universo temático451 

 
Refere-se à descrição e à interpretação da situação do(s) educando(s) e a 

identificação de suas necessidades de aprendizagem, de seus conhecimentos prévios e de 

habilidades. A organização da análise do universo temático segue as seguintes fases: 

 

 

                                                 
451 É o conjunto de temas geradores, onde a investigação deste Universo implica numa  metodologia 
dialogada e conscientizadora (Freire apud Bueno, 1997-1998) 
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§ Levantamento dos temas geradores 
 
 

Esta fase, segundo Freire (1980, 1992), culmina com a busca de resultados muito 

ricos para os educadores/pesquisados, não só pelas relações que travam, mas pela busca da 

temática do pensamento das pessoas, pensamento este, que se encontra somente no meio 

delas.  

Visa buscar portanto, temas significativos com os participantes deste processo. Esta 

procura é o ponto de partida do processo de educação do tipo libertador. Como refere 

Freire apud Bueno (1997-1998, p. 84),  

O tema gerador é o pensamento do HOMEM sobre a realidade e sua 
ação sobre a ação para esta realidade que está em sua práxis. Essas 
observações e a emissão dos significados e do pensamento, acontecem no 
ambiente de trabalho.”.  
 

Em relação às anotações de campo, Triviños (1990) ressalta sua importância, posto 

que  graças a elas, pode-se registrar manifestações, ações dos observados/pesquisados, o 

ambiente físico e reflexões do observador. Tais registros realizam-se através dos encontros 

do pesquisador com os pesquisados, usando a observação participante durante as visitas e 

as entrevistas. Os temas trabalhados devem ser os mais significativos da vivência dos 

sujeitos. 

Por sua vez, Domingues (1985) e Bueno (2001) corroboram que para o registro do 

levantamento das necessidades, além das observações da realidade, poderá ser aplicado um 

instrumento com questões norteadoras. Os autores, também consideram importante o uso 

da matriz porque ela serve como uma orientação metodológica capaz e geradora, com 

amplas bases divergentes e convergentes em relação à situação que se quer estudar. Ajuda 

portanto, a estabelecer a compreensão da realidade a partir da investigação  

 

§ Organização do material da coleta de dados 
 

Conforme orienta Bueno (2001), após terem sido levantadas as necessidades e 

traçado o mapeamento da matriz dos achados, devemos proceder a elaboração dos quadros 

com as respostas categorizadas, o que possibilitará o planejamento, execução e avaliação 

do programa educativo, com a participação ativa do pesquisador e pesquisados, para 

atendimento dos problemas surgidos, a partir da aplicação do instrumento.  
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Ferrari (1973) e Fernandes (1994) orientam que essa atividade pode ser registrada 

mediante autorização do grupo, através de fatos e filmagens, e, posteriormente, seu 

conteúdo ser transcrito e discutido como uma forma de intervenção educativa.  

Freire (1992) deixa claro que, o conteúdo registrado é resultado da emissão dos 

significados e dos pensamentos dos educandos/pesquisados, captados através da 

observação participante e/ou aplicação de um instrumento, possibilitando interpretação e 

seleção dos assuntos centrais.  

Então, reafirma Bueno (2001), processa-se “...a leitura detalhada de todas as 

observações e respostas emitidas pelos sujeitos pesquisados.”. É nesta fase que é feito um 

recorte do texto, selecionando frases ou palavras repetidas com mais freqüência  ou 

colocadas com mais ênfase pelos sujeitos participantes do estudo e que sejam passíveis de 

serem trabalhadas na atividade educativa. Aqui, é possível juntar o pensamento para depois 

reunir os sujeitos pesquisados com elementos em comum. 

 

§ Seleção e codificação de palavras e frases registradas/emitidas 
 

Algumas palavras e/ou frases que possam ser agrupadas pela riqueza temática, são 

selecionadas em ordem definida, codificando os temas geradores (Freire apud Bueno, 

1997-1998; 2001).  

 

§ Síntese das palavras e frases selecionadas 
 

Selecionados e codificados os temas geradores, agrupamos todas as palavras e 

frases emitidas pelos sujeitos e que estejam relacionadas ao tema gerador, reunindo 

grandes temas (Freire apud Bueno, 1997-1998, 2001). 

 

§ Ordem dos temas geradores 
 

 Ordenamos os temas geradores, pedagogicamente, numa seqüência lógica no 

planejamento e execução das atividades estabelecidas (Freire apud Bueno, 1997-1998, 

2001). Desta maneira, prosseguimos, ordenando pedagogicamente os temas principais 

relacionados à violência contra a mulher, apontados pelas detentas, por ordem de 

importância e de freqüência em que surgiram. Este processo, facilitou-nos o planejamento 

e a execução das atividades educativas como: palestras que abordem a saúde da mulher, 

sua vulnerabilidade às IST-aids e diferentes modalidades de violência que a vitimiza tanto 
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dentro como fora da prisão, dinâmicas de grupo, apresentação de vídeos e outras atividades 

educativas.   

 

    B) Desenvolvimento das atividades educativas da pesquisa-ação, 

segundo Freire apud  Bueno (1997-1998, 2001): 

 

§ Planos de ensino relativos aos temas geradores 
 
 

Elaboramos o planejamento de ensino, considerando para cada tema gerador 

levantado. O plano de ensino é montado portanto, a partir do questionário a ser aplicado 

aos sujeitos, considerando as temáticas propostas.  

 

§ Desenvolvimento da educação conscientizadora 
 

Implementamos o plano de ensino, iniciando com as situações/problema 

codificados para, a seguir, serem decodificadas452 pelos sujeitos pesquisados e pesquisador. 

O debate em torno delas, proporciona ao grupo, sua conscientização. Os círculos de 

discussão se desenvolvem de acordo com o método pedagógico já referido.  

Para tanto, Bueno (1997-1998) ressalta que : 

“O ideal é conhecer ou inserir-se no grupo a pesquisar e no contexto de 
investigação pois que a interação prévia, favorece aproximação. O 
próprio projeto de investigação, a pesquisa-ação, pressupõe uma 
relação de participação entre pesquisando e pesquisador. Juntos 
refletem e procuram elucidar os problemas. Manifestações verbais e 
participação ativa dos sujeitos refletem a eficácia das ações educativas 
implementares.” (Bueno, 1997-1998, p. 86).  

 
 

§ Avaliação do processo 
 
 

Segundo Freire (1992), a abordagem adequada das ações propostas e 

implementadas em programas educativos, é evidenciada no discurso que passa a ser 

utilizado com freqüência pelo sujeito pesquisado/educando, tendo em vista a compreensão 

                                                 
452 Decodificação é a análise crítica da situação existencial codificada, feita pelos educandos e educadores, 
levando os educandos à conscientização à medida que se alfabetiza (Bueno, 1997-1998). Fazer operação 
inversa à de codificar...que por sua vez, significa: reunir em código; reduzir a código; transformar em códice; 
reunir, coligir, compilar. Neste último caso, o autor cita como exemplo, a compilação de documentos 
históricos (Ferreira, 2000). 
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do seu significado e a adoção de termos adequados. O final, deve ser avaliado de forma 

aberta, para consternar solução dos problemas.  

Nessa fase, as ações pedagógicas e científicas deverão ser pautadas em princípios 

éticos da vida, visando a sua valorização, tendo em vista a melhoria da sua qualidade e a da 

importância do resgate da cidadania, a partir de uma visão totalizada do ser humano.453 

Incluimos então, a observação das mudanças satisfatórias na qualidade de vida dos 

participantes, dos processos do ensino e da aprendizagem. Isto poderá permitir a conclusão 

de que houve desenvolvimento da consciência ingênua para a consciência crítica em 

relação à sua situação, pois deverão ocorrer transformações na sua realidade (Bueno, 

2001).   

Portanto, referenciais teóricos e práticos sobre o assunto, revelam-nos a 

importância da integração e de cumplicidade dos sujeitos neste processo, tendo em vista, o 

desenvolvimento da pesquisa-ação, de forma participativa. A investigação incita-nos ao 

levantamento de problemas dos grupos específicos, em seu contexto cotidiano. Neste caso, 

é o dia-a-dia das mulheres detentas, ao procurarmos de forma efetiva, trabalhar, 

conjuntamente, as ações educativas voltadas à questão da violência que as vitimizam, em 

particular, a violência sexual, pois que essa as coloca em vulnerabilidade às IST-aids, risco 

de gravidez e outros agravos à sua saúde física e mental (Giordani, 2000; Giordani & 

Bueno, 2000a).  

O processo educativo de prevenção às IST, aids e violência sexual, foi contínuo e 

dinâmico, ocorrendo no desenrolar desta pesquisa, à medida dos questionamentos 

apresentados pelas mulheres detentas da prisão pesquisada, sempre com grande interesse. 

Foi observada mudança imediata de comportamento frente a práticas sexuais de 

risco e a questões interligadas a violência de gênero que permeiam os relacionamentos 

humanos em nossa sociedade, baseados nos direitos específicos das mulheres e nos direitos 

fundamentais de todos os cidadãos, inserido ou não no contexto prisional brasileiro 

vigente. Deste modo, procuramos analisar, através dos achados as possibilidades de 

mudanças porque as mulheres passaram a se prevenir contra às IST e aids, pelo uso do 

preservativo masculino, adaptado para o sexo oral com parceiras de cela. Adquiriram 

                                                 
453 Diz respeito à otimização da vida e ao resgate da cidadania, à busca da plenitude e da dignidade humana. 
No caso desta pesquisa, imp lica no desenvolvimento de ações educativas pedagogicamente apropriadas, que 
sejam pautadas em princípios éticos e morais da vida. Fundamenta-se em uma política de participação 
integrativa do indivíduo e de vários grupos sociais no processo de conscientização e mudanças de 
comportamentos, a partir inclusive, da implementação de programas de caráter preventivo que atendam de 
fato, as necessidades emergenciais de grupos específicos como as populações confinadas no sistema prisional 
brasileiro.  
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também, uma visão mais crítica de sua condição enquanto mulher, mãe, companheira, 

trabalhadora e/ou criminosa e prisioneira nos contextos micro e macrossociais, em 

detrimento as diversas formas de violência a que, muitas vezes, são vítimas e menos 

freqüentemente, agentes perpetradoras. 

 





 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         CAPÍTULO 5 
 
 





 

 

§ RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

QUADRO 1 -  IDENTIFICAÇÃO PESSOAL DAS MULHERES DETENTAS PESQUISADAS  
 

Estado Civil2 Nº  filhos Idade Cor3 Religião4 Aborto Escolaridade5 

EF EM S 
Reinc8 Cond9 

S 1 

S V Se 1-3 4-6 >=7 <=20 21-30 31-40 >=41 B P N C Ev O 
S  
I 

m 

N 
ã 
o 

A 
In C In C In 

Profissão 
Ocupação Del6 Art7 

Sim Não Sim Não 

Tempo 
Prisão 

ou Pena 

Proc 
Est. 

01 X   X    X   X     X  X  X     Balc. Bar Trafc 12  X  X 4 meses SP 
02   X   X    X   X X   X   X     V.  roupas Trafc 12  X  X 2 meses SP 
03 X   X     X    X  X   X X      Domést. Trafc 12  X X  4 anos SP 
04 X   X   X    X   X    X  X     Trafic. Trafc 12  X  X 4 meses SP 
05  X    X   X  X   X    X  X     Faxineira Trafc 12  X  X 4 meses SP 
06 X   X    X   X   X    X      X Telefon. Trafc 12  X X  3a  50d MT 
07* X      X     X  X    X    X   Secretária AMA 157  X  X 4 meses SP 
08  X    X    X  X  X   X   X     S. gerais Trafc 12 X  X  3a  50d SP 
09 X   X    X    X  X    X  X     Bordadeira Trafc 12  X  X 23 dias SP 
10 X   X   X     X  X   X    X    Do lar Trafc 12  X  X 5 dias SP 
11 X   X   X      X   X  X  X     Trafic. Trafc 12  X  X 12 dias SP 
12   X X    X    X  X    X  X     V. cosmét. AMA 157 X   X 8 meses MG 
13 X   X      X X    X  X   X     Manicure HQ 121  X  X 2a   9m SP 
14 X   X   X     X  X    X  X     Diarista Trafc 12 X   X 15 dias SP 
15 X   X     X  X    X   X  X     Prof sexo AMA 157 X  X  5a  4 m GO 
T 11 2 2 11 0 3 5 4 3 3 6 6 3 10 3 2 4 11 1 11 1 1 0 1    4 11 4 11   

1 S= Sujeito 2S= Solteira; V= Viúva; Se= Separada 3B= Branca; P= Parda; N= Negra  4C= Católica; Ev= Evangélica; O= Outras 
5A= Analfabeta; EF= Ensino Fundamental; EM= Ensino Médio; S= Superior; (In= Incompleto/C= Completo). 
6Del.= Delito (resultou a prisão)  7Art.= Artigo Infringido do Código Penal  8Reinc.= Reincidente  9Cond.= Condenada 
*Gestação de 8 meses proveniente de estupro. 
 
Delitos:   Trafc. (Tráfico de Entorpecentes) = 11                    
  AMA (Assalto a Mão Armada) = 03     
  HQ. (Homicídio Qualificado) = 01 
Procedência:   SP (Estado de São Paulo) = 12 

MT (Estado do Mato Grosso) = 01 
MG (Estado de Minas Gerais) = 01 

  GO (Estado de Goiás) = 01 
Profissão/Ocupação: Mercado Informal =15 
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m um primeiro momento, passaremos a apresentar os principais resultados 

obtidos nesta pesquisa em forma de Quadros, os quais, aparecem seguidos por discussões 

comparativas de todos os achados, em especial, dos mais significativos qualitativamente, 

sendo comparados com dados encontrados na literatura estudada.  

A seguir, num segundo momento, em consonância com o desenvolvimento prático 

do método de Paulo Freire, abordaremos o desenvolvimento de atividade educativa 

direcionada às mulheres detentas pesquisadas, correspondente a elaboração conjunta de 

uma cartilha pedagógica voltada a temas relevantes relacionados a violência contra a 

mulher dentro e fora da prisão, os quais, foram apontados pelas detentas, por ordem de 

importância e de freqüência em que surgiram.  

 

• 1º Momento 

 

• Perfil dos sujeitos 

 

Nesta pesquisa, tivemos a participação de quinze (15) mulheres detentas, as quais 

apresentaram o seguinte perfil: quanto ao estado civil, onze (11) são solteiras e dentre 

essas, a maioria (9) é amasiada; quase a totalidade (14) é mãe, com 1 a 3 filhos, sendo que 

há única detenta sem filhos e que, por ocasião da entrevista, estava grávida no oitavo mês, 

gestação proveniente de um estupro perpetrado por seu ex-namorado. Mais da metade (9) 

das detentas pesquisadas desta Cadeia, se constitui de adultos jovens entre 18 e 30 anos de 

idade, havendo prevalência de mulheres brancas (6) e pardas (6). Ainda, dois terços dessas 

mulheres (10) são católicas e não passaram pela experiência de aborto (11); têm baixa 

escolaridade, equivalente ao ensino fundamental incompleto (11), havendo apenas uma (1) 

analfabeta.  

De modo geral, as características desta população envolvida no presente estudo, 

enquadram-se no perfil que identifica a maioria das mulheres detentas do sistema prisional 

brasileiro. Pesquisas desenvolvidas em diversos estabelecimentos prisionais de nosso país, 

têm constatado que pessoas vivendo em regime fechado de prisão, em sua maioria, 

pertence a uma faixa social, economicamente, baixa; não têm parceiros(as) fixos(as); são 

pessoas jovens entre 18 a 30 anos; brancas e pardas; tem baixa escolaridade; recebem 

E 



 
 

 

383 Resultados e Discussões

pouca ou nenhuma assistência à saúde e possui em média, dois filhos (Mariner & 

Cavallaro, 1998; Giordani & Bueno, 1999; Leite, 1999; Cardoso Jr, 2001; Guirao Jr., 

2001).  

Diante do modelo atual de família absorvido gradativamente, pela sociedade 

brasileira, Sabóia apud Tereza & Leal (2002), referem-se a uma mudança de 

comportamento refletida inclusive, no número de filhos, que há 40 anos, eram 6,3 e 

atualmente, são em média, 2,3 por mulher. Para Uemura (2002), a diminuição do número 

de filhos por mulher de baixa renda, dá-se também, devido às dificuldades econômicas que 

têm assolado nosso país nos últimos dez anos, em especial, com relação às pessoas que não 

têm ou possuem baixa qualificação profissional.  

A maioria (14) das detentas entrevistadas, também pertence a classes populares em 

situação de miséria ou em estado de pobreza, não apenas no tocante ao fator econômico, 

mas, em relação ao exercício de sua cidadania como pessoas, cujos direitos humanos, são 

freqüentemente violados pelo próprio Estado. Constituem portanto, uma parcela da 

população brasileira alijada e inserida num contexto nacional de má distribuição de rendas 

e conseqüentemente, de grandes e graves desigualdades sociais que levam a exclusão, 

situação em que tende a se agravar com o envolvimento da mulher em práticas criminosas, 

em especial, no tráfico de drogas.  

Quase a totalidade das entrevistadas, reside em áreas periféricas de cidades do 

interior do Estado de São Paulo e as demais, são procedentes de cidades localizadas em 

outros três Estados brasileiros, onde também predominam favelas e cortiços, 

conglomerados populacionais que crescem desordenadamente e que se distribuem em 

bairros, sem nenhuma ou com pouca infra-estrutura, lazer, serviços voltados à educação e à 

assistência a saúde. Trata-se de regiões periféricas, onde são altos os índices de homicídios 

e outros delitos relacionados ao crime organizado e ao narcotráfico, geradores e 

mantenedores de um ciclo de múltiplas violências nos espaços privado e público.  

Nestas áreas populosas, também são elevados os índices de pessoas desempregadas, 

intensas as atividades ligadas ao tráfico de drogas e a prática de maus-tratos, e prostituição 

de menores se integram a um cenário que expõe meninas e mulheres cotidianamente, a 

violências de todas ordens.  

Nestes locais, muitas das mulheres pesquisadas foram criadas e iniciaram sua 

atuação no crime como coadjuvantes, a partir principalmente, de seu envolvimento afetivo 

e sexual com homens jovens e infratores, tornando-se então, no mínimo, cúmplices de 

ilegalidades, em geral, encabeçadas por eles. Seus parceiros foram mencionados durante as 
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entrevistas, como estando mortos ou presos, sentenciados pela Justiça ou não, 

invariavelmente, distantes de suas companheiras e filhos. 

É neste contexto marginalizado, que mulheres delituosas costumam também, gerar 

e criar seus filhos, em geral, de pais diferentes, originários desse mesmo meio, envolvidos 

com o narcotráfico e outros crimes correlatos.  

Em relação ao item profissão-ocupação, antes de serem presas, todas as 

entrevistadas desenvolviam atividades no mercado informal, sendo que apenas duas (2) 

referiram ocupar-se anteriormente a sua prisão, com o tráfico de drogas ilícitas, o que 

contradiz o alto índice de prisões (11) da população estudada, referente ao artigo 12 do 

CPB (Anexo C). 

Quanto às condições de reincidência e condenação consideradas por ocasião da 

entrevista, onze (11) detentas não se enquadram nelas, sendo portanto, a minoria (4), as 

mulheres reincidentes e condenadas. Quanto às mulheres condenadas, suas penas variam 

de 3 anos e 50 dias até 5 anos e 4 meses. 

Apesar das mudanças no papel da mulher em nossa sociedade, nos últimos quinze 

anos, as mulheres de classes sociais populares, ainda vivem dificuldades inerentes a dupla 

jornada de trabalho, aliada ao restrito mercado de trabalho para a mão de obra feminina 

desqualificada, situação na qual se enquadra a maioria das detentas desta pesquisa, posto 

não terem concluído sequer o ensino de nível fundamental.  

Reportando-se as mudanças no papel da mulher, as quais alteraram também os 

modelos de família e do casamento ainda vigentes, Izumino (1998) afirma que no Brasil, 

um número crescente de mulheres pobres ingressa anualmente no mercado informal de 

trabalho, pela possibilidade de conciliarem suas atividades domésticas e os cuidados com 

seus filhos, além de conseguirem auxiliar no orçamento familiar, quando não o assume 

sozinhas.  

No entanto, a esta população marginal, profissionalmente desqualificada, o tráfico 

de drogas, mesmo sendo considerado uma atividade informal arriscada, é lucrativa e a 

possibilidade do dinheiro fácil tem recrutado a cada dia, um número maior de mulheres 

brasileiras, muitas delas, pobres, jovens, mães e sem parceiro fixo. Tal fato, pode ser 

facilmente, constatado pelo número de mulheres detidas e condenadas nas prisões 

brasileiras nos últimos dez anos, em detrimento da infração dos artigos 12 e 14 do CPB, os 

quais, versam sobre o uso e o tráfico de entorpecentes, crimes considerados hediondos, e 

portanto, inafiançáveis (Arruda, 1998; Paixão..., 1998; Mariner & Cavallaro, 1998; 
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Schivartche, 2000; Giordani, 2000; Lopes & Signorini, 2000; Mais..., 2001a; Brasil, 

2001a; Giordani et al., 2002; Freitas, 2002).  

No Brasil, a crescente participação de mulheres de todas as idades no narcotráfico, 

tem sido explicada pela necessidade de subsistência material, a níveis pessoal e familiar. E 

também, pelo envolvimento afetivo e sexual da mulher com homens viciados e/ou 

traficantes, para quem passam a trabalhar.  

Assim, muitas ocupam o papel de “laranjas” ou “mulas”, carregando drogas em 

bolsas, calçados ou no interior do corpo, sendo freqüentemente presas em flagrante 

transitando em locais como ruas, aeroportos e rodoviárias; durante visitação a 

companheiros traficantes em prisões ou mesmo, em suas casas quando em companhia de 

seus filhos e/ou parceiros (Mariner & Cavallaro, 1998; Schivartche, 2000; Giordani, 2000; 

Lopes & Signorini, 2000; Mais..., 2001a; Brasil, 2001a; Giordani et al., 2002; Freitas, 

2002).  

O número cada vez maior de mulheres na faixa acima de 50 anos, que vivem hoje 

em prisões brasileiras, em função do narcotráfico, tem sido explicado por especialistas, a 

partir do aumento da população e do crescimento da taxa de desemprego, que afeta 

sobremodo as pessoas mais idosas. Além disso, a sociedade acredita no estereótipo de que 

a velhice, por si só, torna as pessoas mais confiáveis e honestas o que tem feito a polícia 

pensar mais vezes antes de interpela-las. Também, as mulheres idosas têm sido preferidas 

pelos traficantes para o papel de “mulas” por apresentarem maior autocontrole se 

comparadas as mais jovens (Santos, 1999; Kalil, 2000; Schivartche, 2000; Letícia, 2002).  
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A partir de agora, estaremos apresentando os Quadros seguidos das discussões e 

análises das falas das mulheres detentas pesquisadas, referentes aos assuntos em questão, 

retratando as temáticas em apreço, atendendo aos pressupostos deste estudo.  

 
QUADRO 2 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas pesquisadas 

referente as respostas da questão 1: O que você você pensa sobre 
violência em geral? Qual é a pior de todas na sua opinião? Porquê? 

 
VIOLÊNCIA EM GERAL 

S OPINIÃO A PIOR DE TODAS 
(categorização) 

PORQUÊ?  

01 ...tá ocorrendo em todo mundo, não podia tê violência. Estrupo 
(Estupro) 

É uma coisa que...que fica sempre marcado na vida 
da gente. É uma coisa que nunca sara. É uma 
ferida. Que nem um cancêr que vai só corroendo. 

02 ...me revolta muito,...tanto aqui drento como lá fora... Assassinato 
(Homicídio) 

Num passo um dia, tá matano 1,2,3...tá matano 
mais homicídio do que doença, me revolto com isso 
dái. Acho que devia tê uma lei mais severa pra 
esses assassino. Tá demais!  

03 ...é muita malvadeza...ficá bateno nos oto, você vê uma 
pessoa apanhando...você num podê 
 fazê nada senão cê apanha junto... 

Policial 
(Policial) 

...eu via as polícia bateno nos meus sobrinhos...nos 
meus filho...eu sei que é..muito dororido. 

04 ...as pessoas tinham que sê mais unido, tê mais amor 
um ao outro e não resolvê com violência.  

A morte 
(Homicídio) 

O ser humano não tem direito de tirá a vida de uma 
pessoa. 
 

05 ...acho que a juventude hoje, é uma juventude 
doente...não são sadia como era, né. Tá demais e 
precisa acabá com isso... 

Estupro 
(Estupro) 

A gente vive no medo...no pânico 
...traumatiza as pessoa...minha filhinha 
... ela sofreu violência...a gente sente até hoje essa 
dor.  

06 Ela tá ligada ao desemprego, a família...e a sociedade 
que poderia fazê muita coisa e não faiz.  
Hoje é tão comum...a gente vê na televisão...são 
crianças envolvidas no crime...eu fico chocada com 
tudo isso!  

Doméstica 
(Doméstica) 

...porque eu acho que é através dela (família) que 
se forma o cidadão. Acho que o desemprego...a 
falta das coisas em casa, a falta do dinheiro 
mesmo... 
a formação da pessoa, a situação financeira 
implica neste tipo de violência. 

07 ...esses caras que praticam violência sexual, tinha que 
sê punido. Esse negócio de assassinato, eu acho que 
tinha que tê que nem aquela pena lá dos Estados 
Unidos: a morte pra quem matá alguém.Ess es 
policiais de hoje em dia...a maioria deles são folgado, 
gosta agredi...  

A violência sexual...  
(Estupro) 

Acho que pra duas pessoas tê relacionamento, tem 
que tê opinião das duas pessoas, participação das 
duas. ...é muito ruim você sê pegado a força.. 
 

08 É muito triste, muito apavorante...a pessoa quando 
sabe que tem que morrer, que vai morrer...a pessoa 
fica num estado deplorável. ...e mesmo a pessoa que 
mata não tem paiz, não tem sossego.  

A morte...o 
assassinato.  
(Homicídio) 

É uma vida...tanto sacrifício, e depois...de repente, 
uma vida toda perdida. 
 

 
09 

Eu acho um horror. Eu tenho medo. 
 

É mal tratá criança, 
espancá...  
(Maus tratos infantil) 

Acho que a criança é muito indefesa. 
 

10 ...uma coisa muito ruim...mulher não foi feita pra sê 
violentada por um homem. 

É o marido ficá bateno 
na muié. Ficá 
espancano.  
(Doméstica) 

A mulher tem que sê amada, não tem que sê 
violentada. 
 

11 ...é um absurdo. A gente fica até... 
chocada de vê isso acontecendo com crianças, com 
idosos...é muito triste, 
 muito cruel... 

Estrupo de crianças. 
(Estupro) 

É cruel...é a pior, porque eu já passei por 
isso...quando eu era  
pequena. Até hoje eu me lembro... 
sei lá, eu fico confusa. 

12 ...de violência num...gosto não. 
Sem palavras. Acho que tinha que pará isso tudo aí...é 
tão bom a paiz. 

Matá pra robá. 
(Latrocínio) 

Acho isso muito crime...tirá a vida  
duma pessoa pra robá, sendo que pode consegui de 
várias formas.  

13 Isso é terrível! ...homem faiz, ele começa estrupá 
mulheres... estrupá, matá, esfaqueiá, dá tiro e dexá em 
qualquer lugar...tanto gente grande como criança 
também que são estrupada que é um absurdo! 
Crianças que são amarradas, espancadas, depois, 
cometem absurdo... 

Violência com 
criança, o estupro. 
(Estupro) 

É um absurdo! É o fim do mundo! O cara que faz 
isso é sem consciência, ele não tem nada na mente, 
é um cara revoltado... 
é uma pessoa assim...altamente perigosa. Não tem 
uma explicação uma coisa dessa. 

14 Tá ruim...Tá demais!  ...policiais. 
(Policial) 

Eles bate muito na gente! Mal trata muito a gente!  

15 Não concordo. No meu normal, eu sô de paiz. ... Fazê sexo a força. 
Estrupo 
(Estupro) 

É a pior das violência, principalmente contra as 
criança. 
 

S = Sujeito; Estupro=06 / Homicídio=3 / Doméstica=02 / Policial=02 / Maus tratos infantil=01/Latrocínio=01 
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• Violência em geral 

 
Passamos agora, a apresentar os resultados nos formatos de quadros e discussões 

sobre as questões voltadas à violência. 

De acordo com o Quadro 2, referente à questão: o que pensa sobre a violência geral 

e qual a pior delas, todas as mulheres abominam a violência em geral, sendo que dentre as 

formas de violência conhecidas, a violência sexual (estupro) e o assassinato (homicídio), 

foram as mais mencionadas.  

Tal como demonstra o Quadro 3, a pena de morte aos autores destes crimes 

também, foi indicada por algumas detentas, como forma de coibição e de fazer justiça a 

essas práticas abomináveis.  

Sentimentos de repulsa e revolta foram expressos em algumas falas cujo caráter é 

de contundente aversão demonstrada em expressões como: “é revoltante”; “revolta 

muito”; “a gente fica até chocada”; “eu fico chocada com tudo isso!” ; “é muito triste”; 

“muito apavorante”; “a pessoa fica num estado deplorável”; “é um absurdo”; “acho um 

horror”; “muito cruel” ; “não gosto”; “tá ruim” e “não concordo”. (Quadro 2). 

De acordo com D’Urso (2002), embora o CPB não preveja a pena de morte da 

pessoa criminosa, é comum que a sociedade diante crimes como o estupro e outros 

cometidos com requintes de crueldade, defenda a pena capital. Nessas situações, a emoção 

social de alguma forma, encontra-se manipulada ou estimulada, desconsiderando-se entre 

outros fatores, a própria falibilidade judiciária, na possibilidade de um erro irreversível de 

julgamento. Além, o autor resgata que nos países onde a pena de morte foi implementada, 

a criminalidade não regrediu.  

Quanto à extensão da violência em geral, as entrevistadas tanto apresentam uma 

visão macro da situação atual através das afirmações: “...tá ocorrendo em todo mundo...” e 

“...as pessoas tinham que sê mais unido, tê mais amor um ao outro...”, quanto uma visão 

micro voltada ao individual, possível de ser observada nas expressões “...você vê uma 

pessoa apanhando...num pode fazê nada...” e “...a pessoa que mata não tem paiz.”.  

Na presente pesquisa, alguns depoimentos voltaram-se à criança e à mulher como 

principais vítimas da violência em geral no cotidiano de nosso país, evidenciado nas falas: 

“...isso que tá acontecendo com crianças...é muito triste.”; “...criança estuprada é um 

absurdo...”;  “...mulher não foi feita pra ser violentada por homem” e “...crianças que são 

amarradas, espancadas, depois...comentem absurdos...”.  
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A este respeito, Teles & Melo (2002) corroboram que crianças e mulheres têm sido 

as principais vítimas de diversas formas de violência no Brasil, considerando alguns 

fatores de vulnerabilidade como a fragilidade física, a dependência afetiva, emocional e 

financeira dessas pessoas, condições de que se servem os ofensores para espancá- las e 

humilhá- las, principalmente, no espaço doméstico.  

No entanto, diversas são as pesquisas indicativas de que a mulher é o principal alvo 

de múltiplas formas de violência doméstica, protagonizadas, principalmente, por seu 

parceiro sexual ou pessoa com quem tem algum vínculo afetivo, superando o número de 

ofensas físicas, psicológicas e morais contra crianças e adolescentes em nossa sociedade 

(Soares et al., 1998; Freitas, 2000; Ballone & Ortolani, 2001; Vieira M., 2001; Pena Neto, 

2001; Viana, 2002; Rusche, 2002).  

Ainda, por estar inserida num contexto mais amplo, a mulher também é alvo de 

outras formas de violências, afora as intrafamiliares. Assim, Damacena & Arnaud (2001), 

ao referirem-se à violência urbana em toda sua dimensão, enquanto capaz de atingir as 

relações da convivência social em todos os níveis, perpassando portanto, todas as relações 

humanas, resgatam a vitimização da mulher, a partir de uma série de manifestações 

violentas em diversos outros lugares e situações, como nas relações de trabalho, no campo, 

nas prisões e em outras instituições como serviços de saúde e escolas, nas ruas e durante 

conflitos armados entre povos, com conseqüente violação dos direitos humanos e dos 

direitos específicos da mulher (Ninô, 1994; Haddad & Pietrocolla, 1997; Carvalho, 1999; 

Fontana, 1999; Pádua, 2001; Teles & Melo, 2002).  

Por sua vez, enfocando a  criança enquanto alvo de violência, Amazarray & Koller 

(1998), resgatam que os maus-tratos na infância constituem um aspecto da violência social 

que está insidiosamente, se infiltrando nas sociedades e se refletindo gradativamente, nas 

estatísticas sobre crimes, fazendo parte da realidade de todos os países, com exceção de 

algumas poucas sociedades. 

Adolescentes e adultos jovens, também são indicados pelas detentas entrevistadas, 

como principais ofensores dos crimes elencados por elas, ao referirem-se aos agentes 

como: “...uma juventude doente...não são mais como era...”. Foi citado também, o comum 

envolvimento de crianças em atos criminosos, fato freqüentemente, veiculado pela mídia 

nacional através da prática inclusive, de crimes de grande repercussão na sociedade.  
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A este respeito, Cardia (1998) baseando-se em várias pesquisas americanas, resgata 

que a violência é aprendida nos grupos primários de socialização, ou seja, na comunidade, 

na família, no grupo de amigos e nas gangues juvenis, comuns em diversas partes do 

mundo. Para a autora, a exposição de jovens e crianças à violência, sugere a existência de 

um maior potencial para a delinqüência, o que implica em atitudes de violência inclusive 

dentro da escola.  

De acordo com Kodato & Silva (2000), embora, muitas vezes, exista uma estreita 

proximidade entre vítimas e criminosos, não é este o fato que mais tem chamado a atenção 

de variados segmentos da sociedade brasileira, e sim, a participação crescente de jovens 

em atos violentos. Peixoto (2000), comenta que adolescentes marginais têm baixa auto-

estima e maior necessidade de preservarem sua auto-imagem diante do grupo de 

referência, o que tem se mostrado um poderoso combustível da violência fatal no espaço 

privado e principalmente no público. 

Ballone & Ortolani (2001) resgatam que as crianças aprendem com os adultos, 

geralmente dentro dos lares, as maneiras de reagirem à vida e viverem em sociedade. As 

noções de direito e respeito aos outros, a própria auto-estima, as maneiras de resolver 

conflitos, frustrações ou de conquistar objetivos, tolerar perdas, enfim, todas as formas de 

se portar diante da existência, são profundamente, influenciadas durante a idade precoce. É 

assim, portanto, que muitas crianças abusadas sexualmente, espancadas ou negligenciadas 

na infância se tornam ofensoras na idade adulta, podendo ingressar na carreira do crime, na 

mais tenra idade.  

Ao comentar o envolvimento de crianças e adolescentes no mundo da 

marginalidade e do crime, Aldrovandi (1997) considera que no Brasil, a maioria das 

crianças e dos jovens delinqüentes, são filhos de lares desequilibrados, incapazes de 

transmitir- lhes valores éticos e morais. Então, naturalmente, externam a violência e o 

desrespeito que sofrem dentro de casa, agindo na sociedade como sociopatas, sendo que, 

nas ruas, muitos adultos jovens, desde criança sofrem humilhações, assédio e violência 

sexual ou são aliciados por traficantes e ladrões mais experientes no mundo do crime.  

Então, uma vez infratores e em liberdade no meio social, tendem a ser 

exterminados ou recolhidos em instituições corretivas que deveriam recuperá- los, mas não 

o fazem adequadamente. Quando as deixam, freqüentemente acabam por devolverem à 

sociedade a mesma violência que dela receberam. 
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Por sua vez, é no centro do furacão violência, que Zaluar (1997) e Vieira (1997) 

situam o crime organizado que a cada dia mais, tem recrutado crianças e jovens no mundo 

inteiro para o tráfico de drogas, ocorrendo assim, uma estreita relação entre estas situações, 

uma vez que, furtos e roubos são internacionalmente vinculados à necessidade dos usuários 

de pagarem aos traficantes e esses, de adquirirem o capital para manutenção do crescente 

negócio das drogas.  

Quanto a pior de todas as violências, o estupro foi eleito por seis (6) detentas; 

seguido respectivamente, pelo homicídio (4); a violência doméstica (2); a policial (2) e o 

que se denominou de “...mal tratá criança, espancá...” ou seja, o crime que caracteriza 

maus tratos infantil foi mencionado somente uma (1) vez. Observamos, no entanto, que a 

maioria das mulheres pesquisadas apontou como a pior violência àquela que, direta ou 

indiretamente, já experenciou em alguma fase de sua vida. (Quadro 2). 

Com enfoque ao crime de estupro, Warshaw (1996) resgata que embora na maioria 

das ofensas sexuais, a pessoa ofensora seja conhecida da vítima, mesmo quando o estupro 

é perpetrado por ofensor conhecido que emprega pouca violência real, em geral, as vítimas 

sentem-se mais traumatizadas e se consideram menos recuperadas do que as estupradas por 

estranhos.  

A mulher então, apresenta-se mais fragilizada, posto comumente sentir-se sem a 

proteção e o apoio necessários de pessoas mais próximas e queridas, haja vista, uma 

tendência maior de culparem-na pela violência sofrida. Ainda, ao contrário das mulheres 

estupradas por estranhos, as que o foram por conhecidos, tendem mais ao silêncio ao não 

lidarem internamente, com o que lhes aconteceu, bloqueando assim, o caminho para sua 

recuperação psíquica. Porém, de qualquer modo, o estupro leva a mulher a se sentir 

invadida e violentada física e emocionalmente, fato que se reflete em sentimentos de baixa 

auto-estima, medo e ansiedade aumentados, além de expectativas sombrias quanto ao 

futuro.  

Ao tentarem justificar o porquê de suas indicações, as mulheres detentas que 

apontaram o estupro como a pior forma de violência, traduziram-no como sendo: “uma 

ferida”; “um câncer que vai só corroendo”; “...traumatiza as pessoas”; “minha filhinha, 

ela sofreu violência...a gente senti até hoje essa dor.”; “...é muito ruim você sê pegado a 

força.”; “é cruel...é a pior, porque eu já passei por isso quando pequena.”; “...é um 

absurdo! É o fim do mundo!”.  
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Emocionalmente, algumas mulheres americanas vítimas de estupro que foram 

entrevistadas por Warshaw (1996), apresentaram o distúrbio de estresse pós-traumático ou 

SDPT, a qual independe da identidade do ofensor ou nível de envolvimento da vítima com 

este. Evidenciada por outros autores em relação a sobreviventes de estupro, manifesta-se 

numa ampla variação de emoções e comportamentos. Para se ter uma idéia do trauma 

psíquico que o estupro e outras formas de violência sexual acarretam nas mulheres 

vitimizadas, estudo desenvolvido nos EUA observou que os efeitos psicológicos 

decorrentes são comparáveis aos efeitos da tortura ou do rapto. 

Estudos realizados na França, Nova Zelândia e EUA, também demonstram que a 

maioria das vítimas é depois acometida pela SDPT, sendo de 50% a 95% esta 

probabilidade (Breslau et al. apud Como..., 1999; Vannuchi & Probato, 2001; Brasil, 

2002d; Barreto apud Teles & Melo, 2002). 

Ainda, em relação à vitimização sexual da mulher, quando o ofensor é seu parceiro 

íntimo, maus-tratos ou espancamentos são quase sempre acompanhados de agressões 

psicológicas e, segundo citado pelos autores do (Como..., 1999), “...de um quarto a metade 

das vezes, também o sexo forçado. A maioria das mulheres que são agredidas por seus 

parceiros são violentadas repetidamente...” vivendo em um ambiente de constante  terror. 

As respostas sugerem portanto, a gravidade do trauma psicológico herdado pela 

vitimização sexual da própria mulher ou de uma parente próxima, como filha ou irmã, 

caracterizada pela tentativa de estupro ou pela consumação desse crime, justificando assim, 

sua indicação por quase metade das detentas entrevistadas, enquanto o pior entre todos os 

delitos registrados no Quadro 2.   

Ainda, em relação ao crime de estupro citado pela maioria das detentas, as crianças 

aparecem como sendo as principais vítimas, tendo-se demonstrado a este respeito, explícita 

indignação. 

Sobre o abuso sexual intrafamiliar de crianças e adolescentes, Amazarray & Koller 

(1998) afirmam que esse ocorre no Brasil em níveis bastante elevados, mas independe de 

acontecer fora ou dentro do ambiente doméstico, esta forma de violência costuma ser 

perpetrada preferencialmente contra pessoas do sexo feminino, a partir do estabelecimento 

de uma relação de dominação-subordinação, fator que a caracteriza como uma das 

múltiplas formas de violência na qual, a questão de gênero está na base de sua 

compreensão (Alexander, 1994; Guedes,1998; Cabral, 1999; Como..., 1999; Teles & Melo, 

2002).  
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Furniss apud Amazarray & Koller (1998) e Reis (2001) ressaltam que, além de 

crianças e adolescentes encontrarem-se na condição de seres humanos dependentes, não 

conseguem exercer seus direitos por si mesmas, necessitando de proteção e cuidados dos 

pais. Então, ao buscarem carinho e apoio emocional no pai ou na mãe, geralmente são 

usadas pela pessoa abusadora que busca satisfazer seu desejo sexual utilizando-as. Dessa 

relação, surge a síndrome do segredo, ou seja, o menor é previamente seduzido e recebe 

ameaças constantes, caso ele revele a situação de abuso que sofre.  

Em relação à categoria homicídio, algumas mulheres detentas pesquisadas (3) o 

elegeram como a pior de todas as formas de violência, sugerem valorização e preservação 

da vida de tal forma que essa, não deveria estar sob o controle pessoal ou de terceiros, 

enfim, de pessoas criminosas que  por vezes, envolvem-se voluntária ou involuntariamente, 

em assaltos e roubos, os quais, freqüentemente, culminam em mortes, inclusive de 

mulheres. De acordo com alguns depoimentos, essas práticas criminosas poderiam ser 

efetuadas de diversas formas, sem necessariamente resultar no assassinato da(s) vítima(s). 

Apenas uma mulher, mencionou o latrocínio, caracterizado como roubo seguido de morte 

da vítima.  

Sobre a mulher enquanto vítima de homicídio no espaço público e privado, Santos 

(2001) e Veiga & Oyama (2000) enfocam a banalização dessa forma de violência 

associada à impunidade, contribuinte à criação de uma cultura de violência em nosso país. 

No contexto da violência urbana, os autores citam um número crescente de assaltos 

seguidos de morte de mulheres na cidade de São Paulo, e, à prática comum do seqüestro 

relâmpago, que em 1999, chegou a 3.000, sendo metade das vítimas, mulheres.  

Em todas estas situações, muitos assassinatos de mulheres já ocorridos e registrados 

no Brasil, foram e continuam sendo desencadeados pelo pânico e resistência da maioria das 

vitimas, o que leva os criminosos a reagirem de forma imediata e violenta, assassinando 

mulheres indefesas.  

Portanto, a necessidade de respeito e manutenção da própria vida e da integridade 

física do outro, da paz individual e social, prevalece no entendimento de algumas 

entrevistadas, tal qual observado em outra pesquisa de Giordani (2000), relativa à 

prevenção às IST-aids e drogas junto a detentas, que contou com a participação de 49 

mulheres de Cadeias Públicas femininas localizadas em cidades do interior paulista. Nesse 

estudo, a autora cita que a maioria das entrevistadas, ao serem indagadas sobre o 

significado da vida, relatou considerá- la muito importante, atribuindo- lhe grande valor e 
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significação, principalmente em detrimento à experiência de reclusão vivida por essas 

mulheres.  

Já, as detentas do presente estudo que escolheram a violência doméstica como a 

pior de todas, apoiaram-se no fato de que a família é uma sociedade de importância 

fundamental na formação do cidadão e que, dificuldades financeiras ligadas à falta de 

emprego é um dos fatores que corroboram com esse tipo de violência. Então, o que se 

chamou de “formação da pessoa”, parece estar relacionado a uma forte influência no 

desencadeamento de episódios violentos dentro e fora do ambiente doméstico, enquanto 

componente formador do caráter ou índole de cada indivíduo no contexto de sua criação 

desde a infância até o seio da família a qual faz parte ou constituiu, a começar do próprio 

ofensor.  

Cabral (1999) ao analisar a complexa trama de causalidades da violência doméstica 

tendo o homem como principal ofensor da mulher, aponta para três grupos de fatores: os 

biológicos, os psicológicos e os sociais. De acordo com esta classificação, o desemprego 

estaria entre os aspectos psicossociais, não sendo apontado na maioria das pesquisas, como 

o principal desencadeador da violência doméstica.  

No entanto, a autora afirma que nenhum desses fatores isoladamente, podem 

explicar a violência doméstica, devendo-se levar em conta também, a relação 

psicodinâmica conflituosa existente no cotidiano dos relacionamentos violentos (Cabral, 

1999). Embora exista controversias, Zavaschi et al. (1991), Tetelbom et al. (1991) e os 

autores do (Como..., 1999) defendem a possibilidade da reprodução de comportamentos 

agressivos e dominadores no âmago da família, em especial, da violência sexual, uma vez 

que, pais adultos abusados sexualmente quando crianças tendem a repetir a situação de 

abuso com seus filhos, havendo portanto, uma tendência de perpetuação das relações 

violentas, de geração para geração.  

Por sua vez, ainda na questão do Quadro 2, quanto a pior das violências, a categoria  

violência policial, foi indicada tanto a partir de vivência pessoal de algumas detentas 

entrevistadas, como testemunhas de outras que não tiveram envolvimento direto em 

episódios de tortura física e psicológica imputada por policiais a pessoas suspeitas de 

crimes ou delinqüentes de fato, caracterizada principalmente por espancamentos tanto 

dentro como fora da prisão durante ações preventivas ou prisões em flagrante. Segundo 

mulheres pesquisadas (2), essa forma de violência, desencadeia sentimentos de impotência 

e humilhação individual e coletiva, denotados nos depoimentos de algumas mulheres que 

afirmaram que a  polícia costuma agir de modo agressivo para com as pessoas que vivem à 
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margem da sociedade, seja homem ou mulher, como denunciado na fala: “...eles bate 

muito na gente! Maltrata muito a gente!” e “...eu via a polícia bateno no meus 

sobrinhos...no meus filho...eu sei que é muito dororido.” 

Então, uma vez envolvida em práticas delituosas, a mulher parece se tornar ainda 

mais vulnerável a atitudes naturalizadas de violência institucional, vivenciando direta ou 

indiretamente, agressões de caráter repressivo-punitivo sob a égide da disciplinarização e 

do ordenamento, cujos protagonistas, muitas vezes, são os próprios agentes da lei que 

sustentam uma postura dominadora e abusiva em relação à mulher infratora, em completo 

desrespeito aos seus direitos humanos (Giordani & Bueno, 2000c; Giordani et al., 2002).  

Se por um lado a violência urbana, incansavelmente divulgada pela mídia, tem sido 

muitas vezes reprimida impunemente com a força destrutiva da violência policial, as 

suspeitas de agressões por agentes policiais contra mulheres nas prisões em geral, são 

confirmadas através de alguns estudos. Estes, apontam que comumente, as violências 

policiais que são aplicadas com caráter disciplinar não têm o respaldo da LEP, oferecendo 

constante ameaça à integridade física, psicológica e moral de mulheres detentas, 

adolescentes ou adultas (Lemgruber, 1983; Giordani & Bueno, 2000c; Presídio..., 2000a; 

Giordani et al., 2002). 

Por sua vez, a detenta que se referiu a maus tratos infantil, justificou sua opinião 

em função da fragilidade e impossibilidade que a criança tem de revidar agressões físicas 

sofridas, geralmente desferidas por indivíduos de maior compleição física, o que a torna 

mais exposta e indefesa.  

Essa visão, é corroborada por Goldstein (1987) ao mencionar que a criança é 

vitimizada sexualmente, em função de fatores como: idade, ingenuidade e curiosidade 

sobre o sexo, sendo facilmente conduzida pela autoridade do adulto ou pessoa na qual 

confia e conhece, esperando quase sempre, receber carinho e afeto de seu algoz.  
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QUADRO 3 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas pesquisadas 
referente as respostas da questão 2: E o que pensa sobre a violência 
sexual? Na sua opinião, por que ela acontece? Que conseqüências ela pode 
trazer na vida das pessoas? 

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

S OPINIÃO PORQUÊ  ACONTECE? CONSEQÜÊNCIA(s) 
01 É uma das pior coisa que acontece na 

vida de uma mulher...aquilo lá fica 
sempre marcado na vida da gente...  

...é sem-vergonhice Trauma, medo, dificuldade de 
relacionar-se sexualmente com 
homens. 
 

02 ...é uma coisa muito nojenta, acho isso um 
absurdo, é horrível...pra pessoa que é 
abusada sexualmente 
...eu acho que ela nunca tem paiz na vida.  

...é malvadeza...do homem, que...isso é 
muito doído. Eu não acho que é um desejo 
não.  

...aids...pode ingravidar a mulher...  

03 ...uma violência muito estúpida..é uma 
dor muito dururida...Ele (ofensor) merece 
um castigo pió. Ele merece a morte  

Eu sei que esses povo não têm tramor 
(temor) de Deus... 

...não tem mais nada no coração...só 
ilusão...ela passa muito 
desgosto...acho que é mais dururido. 

04 Horrível. ...não faço a mínima. Ela acaba com a vida da mulher...ela 
nunca mais vai sê a mesma.  

05 ...acho muito errado...uma pessoa que faiz 
não é capaiz de conquistá uma pessoa. É 
uma falta de capacidade de conquistá.   

...sem-vergonhice, são homens incapaz, 
cruel.  
É uma coisa que não tem explicação...é 
muita brutalidade da pessoa. 

...a pessoa fica revoltada, pode vim pra 
vida do crime. Ela não vai esperá mais 
nada de bom na vida. Vergonha 
...acha que todo mundo que vê... 

06 Uma maldade muito grande. .. 
Inaceitável o abuso sexual. 

Sinceramente, não saberia te respondê.  
 

...a pessoa, ela cresce revoltada, com  
trauma muito grande...e de repente, ela 
toma outra direção na vida...se envolve 
ou na vida do crime ou muda o perfil 
da pessoa. 

07 ...é crime. Quem faiz isso, tem que pagá. 
Tem que sê punido...a pessoa tem que ser 
presa e...na cadeia, as pessoas fazerem o 
mesmo com ela. 

...é sem-vergonhice. Que não precisa 
disso, porque tem várias meninas de 
programa...e num precisa pegá ninguém a 
força. 

...fica com trauma. Eu...não me sinto 
assim...com vontade de transá com 
outro cara, depois do que aconteceu 
comigo. Porque...não sei se eu peguei 
nojo...a gravidez...que nem aconteceu 
comigo. 

08 ...isso daí deveria tê pena de morte.  Por muita falta de respeito um com o 
outro.  

Muitas...tipo seqüelas.Uma mulher não 
querê nunca mais ficá com homem... 

09 Eu acho terrível. ...tem mulher que deixa que isso 
aconteça...tem umas que são bastante 
...andam de shortinho...se mostram 
bastante. Eu acho que isso favorece.  

O trauma. Acaba a vida. 
 

10 Eu acho uma coisa muito ruim o 
estupro...quem faiz o estupro tem que 
morrê estuprado também.  

...sem-vergonhice do homem. Porque tem 
muita mulher aí, mulher de programa que 
dá a troco de 5 reais...  

Traiz muita revolta pra vida dela. 
 

11 Ah...eu acho isso esquisito....é muito 
ruim...uma injustiça. 

Com as criança  acontece...porque as 
mães num cuida direito...deixa solto. Não 
põe ropinha nas criança...Com mulher 
acontece porque usa ropa curta e fica se 
mostrano. Eu acho que se a gente não se 
mostrasse, desse mais valor pra gente, 
não acontecia isso. 

Fica com medo de arrumá outra 
pessoa...fazê isso...chocada, com 
trauma...muito medo...de saí, de ficá 
sozinha...  

12 Não tem necessidade disso né...que tem 
tanta mulher na rua aí...essas drogada sai 
com qualqué um por micharia...  

Ah, não sei. Deve tê algum poblema de 
cabeça. Deve sê doido. 
 

Ah, traiz trauma, né. Uma coisa que eu 
acho que nunca esquece. Eu tenho 
amigas que...sempre fala e chora... 

13 Eu já vi muitos cara...as vezes amarra a 
mulher, a boca, tira ropa e já vai e faiz o 
ato sexual...Isso daí acontece muito! 
Tanto com gente grande até com criança 
e já aconteceu comigo isso.  

...porque ele (homem) não tem um 
emprego, ele é uma pessoa revoltada, ele 
passa dificuldades...não sabe conquistá 
uma mulher e ele...covardeia, então, faiz 
coisas absurda. 

Trauma...pode crescê com trauma. Vai 
precisá de um tratamento, de um 
psiquiatra, de uma psicóloga. Ela pode 
nunca mais tirá isso da cabeça...se 
revoltá, as vezes num qué nem namorá 
mais. Aparece um homem na vida 
dela...ela fica com medo!  

14 Quem faiz isso, deveria pagá por isso...é 
uma coisa sem sentido!  

Não tem como explicá! ...quando um 
homem pega uma pessoa pra fazê isso, 
né...tá bêbado ou drogado...  

A criança pode ficá revoltada, com 
isso na cabeça...querê fazê isso com 
outras pessoa, porquê fizero com ela...  

15 Terrível, deixa marcas na gente.  
 

Por causa de drogas, bebida, falta de 
vergonha na cara desses home.  

Muitas. Traumatiza a pessoa, faiz a 
pessoa se fechá pro mundo, tê medo da 
vida. 

    S = Sujeito. 

 
 
 
 
 



 
 

 

396Resultados e Discussões 

• Violência sexual 
 

Em relação ao que cada detenta acha sobre a violência sexual, o Quadro 3 revela 

tratar-se de uma forma de violência, unanimemente, repudiada e tida como geradora de 

marcas, principalmente, psíquicas e emocionais à vítima, a qual permanece por toda sua 

vida se sentindo humilhada, ferida em sua auto-estima, com sentimentos de culpa, medo e 

vergonha, posto que, de algum modo, sente-se afetada em sua integridade moral e 

equilíbrio emocional, às vezes, durante toda sua vida.  

De acordo com diversos estudos, a violência sexual contra a mulher, acarreta- lhe 

conseqüências físicas, emocionais, sexuais e sociais, o que implica em múltiplos danos, 

podendo causar efeitos devastadores na pessoa por longo período, inclusive no tocante a 

importantes alterações no comportamento interpessoal (Como..., 1999).  

Como sintomas comuns às fases de desenvolvimento humano, Zavaschi et al. 

(1991) e Ballone & Ortolani (2001) resgatam as principais manifestações decorrentes da 

violência sexual, a serem: pesadelos, depressão, retraimento, distúrbios neuróticos, 

agressividade exacerbada e comportamentos regressivos, efeitos que se dão a curto até 

longo prazo, causados principalmente, pela experiência de abuso sexual na infância, e 

também apontados em pesquisas feitas exclusivamente com vítimas do sexo feminino de 

diferentes idades.  

De acordo com Wright & Scarola apud Amazarray & Koller (1998) e Ballone & 

Ortolani (2001), outras alterações relacionadas ao comportamento social das vítimas, já 

foram estudadas, sendo muito comum à dificuldade de confiar nos outros, manifestações 

que denotam retraimento, superficialidade nos relacionamentos interpessoais, disfunções 

sexuais e risco das vítimas se tornarem ofensoras, reproduzindo então, as violências 

sofridas.  

Sendo assim, enquanto pessoa já vitimizada sexualmente ou como mulher que se 

sente vulnerável a uma possível violência sexual em sua vida, as detentas aqui pesquisadas 

descrevem essa forma de agressão como algo: “inaceitável”; “nojento”; “terrível”; 

“horrível”; “estúpido”; “esquisito”; “ruim” ; “uma injustiça”; “falta de capacidade de 

conquistar uma mulher”; portanto, como um “crime” que deve ser punido. 

Interessante destacar, que um terço (5) do total de mulheres detentas estudadas, ao 

exporem sua opinião sobre a violência sexual, especificamente, em relação ao ofensor-

estuprador, mostrou-se favorável a que tal agressão seja punida, no mínimo, com o mesmo 

grau de violência no interior das prisões ou com a aplicação da pena de morte, onde se 
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deveria imputar ao criminoso a violação sexual, se possível, até sua morte. Tais 

posicionamentos são evidenciados nas falas emitidas pelas detentas investigadas: “...ele 

merece a morte.”; “...a pessoa tem que ser presa e na cadeia, fazerem o mesmo com ela.”; 

“...isso daí, deveria tê pena de morte.”; “...quem faiz o estupro tem que morrê estuprado 

também.” e “...quem faiz isso deveria pagá por isso...”.   

Portanto, a idéia de punição do ofensor com sentido de vingança, faz-se fortemente, 

presente em relação a este tipo de violência, seja perpetrada por conhecidos ou 

desconhecidos. Na verdade, este posicionamento individual tende a se consumar no 

cotidiano das prisões masculinas, sendo que o crime de estupro é, veementemente, 

rechaçado pela maioria da massa carcerária masculina em nosso país, o que acaba por levar 

a separação desses ofensores em relação a outros presos, cujos crimes são mais bem 

aceitos.  

Mas, segundo Bitencourt (1991), Varella (1999) e Magdabosco (2000), há casos 

de violência sexual em que o detento é passado por todos os demais da cela onde foi 

recolhido, vivenciando um processo de desmoralização tal, capaz de leva- lo ao profundo 

silêncio e até ao suicídio, tendo em vista o medo e o desespero sentidos num ambiente 

extremamente hostil como o da prisão. 

Ao serem questionadas sobre o porquê a violência sexual acontece, diversos e 

subjetivos foram os motivos apresentados pelas detentas pesquisadas. Porém, cinco (5) 

mulheres não souberam explicar e outras cinco (5) utilizaram-se da expressão “sem-

vergonhice”, referindo-se ao homem como o principal agente ofensor da mulher. Outras 

citações são mencionadas pelas entrevistadas, a “crueldade”, a “brutalidade” e a 

“malvadeza” do ofensor foram citadas três (3) vezes; sua “incapacidade de conquistar” 

uma mulher, foi apontada por duas (2) detentas; a facilitação pela própria mulher à prática 

da violência sexual por sua exposição física e insinuações ao homem, duas (2) vezes; por 

“problemas mentais”, duas (2) vezes; devido ao “uso de drogas”, inclusive de “bebidas 

alcoólicas”, duas (2) vezes; “dificuldades financeiras” e conseqüente “revolta”, 

“covardia”, “falta de religiosidade” e “desrespeito” do ofensor pelas pessoas, foram 

motivos citados uma (1) vez cada. (Quadro 3)  
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Em se tratando do perfil psicológico dos ofensores, os psiquiatras Ballone & 

Ortolani (2001) defendem que na verdade, não há trabalhos explícitos sobre incidência de 

patologias psiquiátricas nestes indivíduos. Entretanto, considera-se válido que sejam 

classificados como portadores de transtorno anti-social da personalidade; sejam indivíduos 

emocionalmente, instáveis devido a transtornos explosivos da personalidade; dependentes 

químicos e alcoolistas, em estado de embriaguez patológica; indivíduos com transtornos 

histéricos ou outros tipos de alterações psíquicas como paranóia e ciúme patológico.  

Dentre os fatores desencadeadores da violência contra a mulher, muitos autores 

referem-se ao uso de drogas ilícitas e/ou lícitas pela maioria dos ofensores, vícios porém, 

não aceitos pela maioria dos estudiosos como causas diretas da violência contra a mulher, 

podendo no entanto, existir uma correlação de mais de 50% entre o abuso destas 

substâncias e a violência. Porém, segundo Silva (2002), abster-se da bebida ou do uso de 

drogas, não implica na extinção da violência que vitimiza a mulher.  

Pesquisa recente realizada no Brasil pela Fundação Perseu Abramo (FPA), com 

2.500 mulheres, apontou como principais determinantes das agressões sofridas em 

mulheres, o uso do álcool pelo ofensor e o ciúme sentido por ele em relação à parceira, 

sendo que esse último foi citado por 21% das vítimas. No entanto, 32% delas apontaram 

distúrbios de comportamento do ofensor manifestados principalmente por uma 

agressividade exacerbada quando em estado de embriaguez.  

Para Grammont apud Rusche (2002), a violência do homem dirigida à mulher 

ocorre, fundamentalmente, devido a problemas psicológicos e sociais, como a insegurança 

ou a impotência, situações que favorecem o uso crônico do álcool e a agressividade 

exagerada do ofensor, que  tenta manter-se superior à parceira, uma vez que os altos níveis 

de miséria, pobreza e desemprego, têm afetado sua condição de provedor junto à família, 

ainda, um dos papéis mais importantes no contexto da sociedade capitalista em que 

vivemos (Saffioti, 1997a, 1997b; Miséria..., 1998).  

Nessa mesma questão que aborda a violência do tipo sexual, ao serem indagadas a 

respeito de quais conseqüências podem acarretar na vida das vítimas, o trauma 

psicológico foi mais valorizado a qualquer outra conseqüência ou efeito negativo ao  

organismo da vítima ou em relação ao contexto familiar, tendo sido descrito como: “...a 

mulher nunca mais será a mesma.”; “desgosto”; “revolta”; “vergonha”; “medo” e 

“nojo”.  
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Cohen et al. (2000) mencionam que marcas físicas não definem um abuso sexual, 

podendo ocorrer portanto, sem que deixe seqüelas visíveis, no entanto, “...as seqüelas 

afetivas são mais difíceis de identificar...” e nem por isso, são de menor gravidade. Assim, 

“...o trauma sofrido pode não se resumir ou mesmo não se ater ao ato sexual 

propriamente dito.” contribuindo para que a trajetória da vítima de abuso sexual, segundo 

os autores, seja muito angustiante e conflitiva, ao acarretar “...conseqüências que deixam 

marcas tanto sociais quanto psíquicas.”.  

De fato, os danos psicológicos do abuso e outros tipos de violência sexual contra 

meninas, jovens e mulheres adultas, são apontados por diversos autores como sendo piores 

que as lesões físicas possivelmente herdadas de um ou múltiplos ataques sexuais. Assim, 

esses danos, muitas vezes são expressos por insegurança, medo, ansiedade e depressão, 

relacionando-se a fatores como a idade da vítima no início do abuso sexual; a duração do 

abuso; o grau de violência sofrida; a diferença de idade entre o ofensor e a vítima; o grau 

de segredo e de ameaças sobre a vítima; a importância da relação entre o ofensor e a 

vítima; a ausência de figuras parentais protetoras e de apoio social (Azevedo & Guerra, 

1994; Amazarray & Koller, 1998; Como..., 1999; Ballone & Ortolani, 2001).  

Quanto às expressões “medo” e “nojo”, apareceram sempre atreladas à figura 

masculina, não especificamente, a do ofensor, mas diz respeito à dificuldade da mulher em 

iniciar ou continuar relacionando-se, sexualmente, com outros homens depois de ter sido 

vitimizada sexualmente; fato comentado pelas mulheres detentas da seguinte forma: “Uma 

mulher não querê mais ficá com homem...”; “...as vezes, num qué nem namorá mais...”; 

“Eu...não me sinto assim...com vontade de transá com outro cara...”; “Fica com medo de 

arrumá outra pessoa...” e “...dificuldade de relacionar-se sexualmente com homens.”.  

Conforme evidenciam essas falas, as alterações no comportamento sexual de 

mulheres adultas vitimizadas, principalmente durante a infância e adolescência, podem 

implicar em uma alta atividade sexual; confusão e ansiedade a respeito da prática do sexo; 

dificuldades no ajustamento sexual adulto relativa à vida conjugal; evitação de sexo ou 

desejo compulsivo por sexo e confusão quanto aos valores sexuais, distúrbios esses 

mencionados por vários pesquisadores (Amazarray & Koller, 1998; Como..., 1999; 

Ballone & Ortolani, 2001).  

Ainda, dentre as conseqüências decorrentes da violação sexual da mulher, a aids e a 

gravidez foram mencionadas somente três (3) vezes, sendo que uma das entrevistadas, 

declarou ter sido vítima de estupro resultante de gravidez,  conforme aparece em sua fala: 

“...a gravidez, que nem aconteceu comigo.”. (Quadro 3). 
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No entanto, vários pesquisadores mencionam os crimes sexuais como causadores 

de amplos danos e conseqüências negativas à saúde individual e coletiva, por gerarem 

traumas físicos e psíquicos nas vítimas, como a SDPT, uma vez que as pessoas expostas, 

tornam-se vulneráveis às IST e ao HIV, a gravidez não planejada, às doenças 

ginecológicas, distúrbios sexuais, depressão, uso crônico de drogas lícitas e ilícitas e a 

prática do suicídio (Deming et al., 1983; OPAS, 1993; Giffin, 1994; Brasil, 1999; Andrade 

et al., 1999; Rodrigues et al., 2001, Brasil, 2002d; Teles & Melo, 2002). 

Embora ainda não esteja, totalmente, esclarecido o risco de se adquirir uma IST 

através da violência sexual, Brasil (2002d) reporta-se a estudos demonstrativos de que 16% 

a 53% das mulheres vitimizadas podem apresentar algum tipo de IST, sendo que alguns 

estudos “...sugerem taxa de transmissão do HIV entre 0,8% a 1,6% nessas situações.”. 

Também, numa ofensa sexual, o risco biológico de transmissão às IST e ao HIV, está 

relacionado a fatores como: contaminação ou não do ofensor por um ou mais agente 

infeccioso, diversidade de ofensores e o tipo de penetração (Gostin et al., 1994; Prentky et 

al., 1997; Beck-Sagué & Solomon, 1999; Detoni, 2000c; Reis, 2001; Rodrigues et al., 

2001).  
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QUADRO 4a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 3: Você já sofreu ou 
sofre violência dentro de casa? (sim/não) Que tipo? Fale um pouco 
do(s) ofensor(es).  

 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

SOFREU/SOFRE  TIPO OFENSORES  S 
SIM NÃO   

01 X - Espancamento. (física) ...finado marido 
02 X - Espancamento. Sexo por 

trais a  força.. (física) 
...meu marido, minha mãe. 

03 X - Espancamento. (física) ...pai, irmã mais velha e companheiro...  
04 X - Espancamento. (física) ...minha mãe.  
05 X - me espancô bastante.(física) ... marido (amásio). 
06  X - - 
07 X - … muros e tapas.(física) Minha irmã. 
 
 

08 

 
 

X 

 
 
- 

Espancamento, tiro, facada, 
tijolada, ferrada. (física) 

...comecei a ser espancada pela minha mãe, 
depois...pelos meus irmãos. Depois, começô 
do meu marido...do meu filho de 20  anos. 
E...apanhei da polícia também... 

 
 
 

09 

 
 
 

X 

 
 
 
- 

Meu marido (dois amásios) 
me batia...muito. Ele me 
batia na cabeça, me dava 
murro e...me agredia com 
palavras...eu saí muito 
machucada (física/psicol.) 

O meu ex-marido (amásio)...ele podia bebê 
ou não, bastava eu falá alguma coisa pra 
ele me batê e...ele se ofendia muito. 
Bebia...tanto é que ele nem se lembrava no 
outro dia, me pedia desculpa...meus dois 
(amásios) bebiam. 

10  X - - 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
- 
 

Espancamento e sexo a 
força.(física) 

... minha mãe, começava me batê...meu pai 
pisava em cima da cabeça da gente. Pisava 
em nosso pescoço...no nosso estômago. Ele 
cortava a gente ...com gilete.  Dava cabada 
de faca ne nóis...pegava pau e metia de 
baixo da cama pra nóis saí...batia de 
borracha ...de fio. Ele (amásio) correu 
atrais de mim com o revolve na mão.  
Ele me batia muito! ele usava farinha 
(cacaína), fumo (maconha)...  

 
12 

 
X 

 
- 

Meus irmão me espancava.... 
apanhava de correia, 
manguera... mão (física) 

Eu apanhei muito dos meus irmão... 
Minha mãe também batia..de correia, 
manguera, chinelo....  

 
 

13 

 
 

X 

 
 
- 

A minha mãe já tentô me 
matá. Violência e abuso 
sexual por homens... (física) 

Ela (mãe) é que tinha problema, era uma 
pessoa neuróptica, uma pessoa perigosa. 
Ela fazia tratamento psiquiátrico...era muito 
violenta. Aconteceu isso, até dentro da 
minha própria casa...violência sexual, 
abuso sexual...(clientes de sexo) 

 
 
 
 

14 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
- 

Espancamento. (física) Ele (amásio) chegava bêbado em casa, já 
me agredindo...me catava pelos cabelo, me 
jogava no chão, me dava chute, soco na 
cara. Ele até já chegô a pegá uma faca, me 
ameaçá falano que ía me matá.  
Me humilhava na frente dos outros...batia 
na frente dos outros, xingava de tudo quanto 
é nome. Dentro de casa, batero  (policiais) 
quando eu tava grávida...que foro lá atrais 
do meu irmão.  

 
 

15 

 
 

X 

 
 
- 

Espancamento, sexo forçado, 
bulinação... (física) (AVP e 
estupro) 

Ele (padrasto) começô a bebê, ficava 
estúpido, me deu um murro na cabeça.  
Ele (amásio) bebia muito, ele me espancava,  
queria...toda hora ele queria transá a força 
..  

T 13 02  
     S = Sujeito. 
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• Violência doméstica 

 

O Quadro 4a  apresenta as respostas das mulheres pesquisadas, relativas a 

vitimização pela violência doméstica, quando então, num primeiro momento, ao serem 

questionadas sobre se já foram ou não agredidas dentro de casa, treze (13) mulheres, ou 

seja, a maioria do total (15) entrevistadas, respondeu positivamente, tendo afirmado a 

seguir, que o tipo de violência (categorias: física e psicológica) da qual foram mais, 

freqüentemente, vítimizadas, refere-se a agressão física caracterizada pelo espancamento, 

conforme denunciado nas seguintes falas: “...me espancô bastante.”; “...tomei murros e 

tapas.”; “...levei tiro, facada, tijolada e ferrada.”; “...meu marido me batia muito.”; 

“Meus irmãos me espancava...apanhava de correia, mangueira...mão.”. E a agressão 

psicológica, quando uma detenta refere que seu marido a agredia por palavras e que isto a 

machucava muito.  

Apesar de algumas pequenas diferenças de conceituação, a violência doméstica é 

apontada de modo abrangente em várias pesquisas científicas nacionais e internacionais, 

como caracterizada por diversas condutas violentas transcorridas no espaço privado, sendo 

o ofensor, na maioria dos casos, o próprio marido ou companheiro da vítima, pais, 

padrastos, irmãos e outras pessoas que praticam desde a ameaça, o espancamento de 

familiares consangüíneos ou não de variadas idades, até a tortura psicológica, o estupro e o 

homicídio (Soares et al., 1998; Cabral, 1999; Freitas, 2000; Ballone & Ortolani, 2001; 

Rusche, 2002; Viana, 2002).  

No contexto de muitos lares brasileiros, a violência física contra a mulher 

predomina, caracterizando-se por espancamento e/ou lesões corporais graves provocadas 

por diversos tipos de armas podendo resultar em homicídio, ou do uso da força física do 

agente ofensor ao desferir contra a vítima, socos, tapas, chutes, amarramentos, 

queimaduras, espancamentos e constrangimentos. A violência doméstica tem sido 

apontada como a maior causa de ferimentos físicos em mulheres em todo o mundo e de 

mortes entre 14 e 44 anos. No Brasil, 70% dos casos de incidentes violentos devem-se ao 

espancamento de mulheres por seus companheiros (Verardo, 1990; Soares et al., 1998; 

HRW apud Guerra, 2002; Teles & Melo, 2002). 

Este fato é corroborado por Stringueto (2000) e Nunomura (2001), ao afirmarem 

que aproximadamente 25% das mulheres brasileiras são espancadas pelo marido, 

namorado ou amante, enquanto estatísticas internacionais revelam que uma a cada quatro 

mulheres é ou já foi agredida pelo parceiro em seu próprio lar.  
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Estas autoras citam que em países do Terceiro Mundo, como a Índia, esta taxa 

chega a 75% e na América Central a 50%. Já, nos Estados Unidos, a taxa é semelhante a 

do Brasil.  

Três (3) detentas no entanto, além de mencionarem a vitimização de alguma forma 

de violência física doméstica ou intrafamiliar, referiram também já terem sido forçadas a 

práticas sexuais, na maioria das vezes, por pessoas conhecidas e freqüentadoras de seu 

domicílio. As situações descritas caracterizam não somente a prática do estupro como 

também do AVP, crimes descritos no CPB em vigor.   

Segundo consta no (Como..., 1999), quando o ofensor é o parceiro íntimo da 

mulher, maus-tratos ou espancamentos são quase sempre acompanhados de agressões 

psicológicas sendo que, “...de um quarto a metade das vezes, também o sexo é forçado. A 

maioria das mulheres que é agredida por seus parceiros é violentada 

repetidamente...geralmente em um ambiente permanente de terror.”.   

No tocante aos ofensores das mulheres detentas vitimizadas, considerando as 

situações caracterizadas por elas como violência doméstica, houve onze (11) citações de 

agressões cometidas pelo parceiro sexual, na condição de amásio, marido, cliente sexual ou 

namorado. Também houve menção a outros tipos de ofensores, conhecidos e muito 

próximos das vítimas, como: mãe (6); irmãos (4); pai (2); policiais (2); padrasto (1) e o 

filho (1).  

De um modo geral, conforme o Quadro 4a, a maioria das detentas que afirmou ter 

sofrido violência doméstica em alguma fase de sua vida e cujos ofensores foram seu 

parceiro sexual, pais e/ou policiais, apresentou uma incidência maior de violência física, 

atribuída a freqüentes espancamentos que resultaram em cicatrizes corporais apontadas 

espontaneamente pelas entrevistadas. Então, algumas situações de violência doméstica 

foram assim descritas pelas detentas: “Ele (amásio) correu atrais de mim com o revolve na 

mão...me batia muito!”; “Ele (amásio) chegava bêbado em casa, já me agredindo...me 

catava pelos cabelos, me jogava no chão, me dava chute, soco na cara.”; “...ele (amásio) 

bebia muito, ele me espancava, queria...toda hora ele queria transá a força...”; “...minha 

mãe começava me batê...meu pai pisava em cima da cabeça da gente (dos filhos). Pisava 

no nosso pescoço...no nosso estômago. Ele cortava a gente com gilete.”; “...a minha mãe 

já tentô me matá...era muito violenta.”; “Aconteceu isso, até dentro da minha 

casa...violência sexual...abuso sexual...”. (Quadro 4a). 



 
 

 

404Resultados e Discussões 

QUADRO 4b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 3: A que você 
atribui o(s) motivo(s) dessa violência? E fora de casa, você já sofreu 
alguma violência (sim/não) Aonde? 

 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 FORA DE 
CASA?  

 
S 

 
 MOTIVO(s)   

SIM NÃO 

 
AONDE?  

 
01 

Ciúmes demais. começô a cherá muita cocaína, bebê 
muito... 
Ele se transformava, muita droga, cocaína...e 
maconha.. 

 
X 

 
- 

Estrupada (chácara) e quando fui 
espancada pelo meu ex-namorado 
na rua.. 

02 Droga, falta de Deus no coração...falta de amor ao 
próximo... 

- X - 

 
 

03 

O pai batia porque ele chegava bebo (bêbado) 
Minha irmã batia na gente porque nóis fazia as 
coisa errada, a gente respondia pra ela...num queria 
fazê serviço de casa...um companheiro que eu 
morava com ele...ele bebia, ficava muito violento.  

 
 

X 

 
 
- 

...na favela  

04 ...ela não aceitava as coisas que eu fazia...respondia 
a ela. 

X - Na FEBEM.. Na rua quando eu era 
parada por policiais... 

 
05 

...de eu não tê deixado ele terminá o que ele queria 
fazê...(estuprar a filha de 3 anos) ele ficô com medo...  

 
- 

 
X 

 
- 

06 - X  Em outra cadeia.  
 
 

07 

...problemas da família causados por desemprego. 
Bebida também...caras que usam drogas...vendem 
drogas, ficam mais violentos. Porque...que nem 
quando eu usava droga, eu era uma pessoa muito 
violenta.  

 
 

X 

 
 
- 

Nas ruas.  
 

 
 
 
 

08 

...são os antepassados. Lá no passado, a vida da 
gente já começô tudo errado.  
Eu acho...porque a minha mãe viveu isso com o 
pai...então, minha mãe já foi revoltada com o pai. 
Aí, já criô aquela revolta em cima dos filho que 
queria tudo certo e depois eu também quis tê uma 
continuação mais ou menos tipo a minha mãe....eu 
quis corrigir os filhos... 

 
 
 
 

X 

 
 
 
 
- 

Nas ruas, no parque quando eu era 
criança...na delegacia...no serviço. 
Já apanhei dentro de ônibus...lá na 
estação. Eu já  
apanhei dentro de hospital...  
dentro do cartório o dia que eu 
casei...em vários lugares!  

 
 

09 

Eu gosto de falá o que eu penso... 
Eles (amásios)  achavam que eu...era a dona da 
verdade. Ele falava que eu falava demais, que eu era 
muito chata.  
E o outro...era de ciúmes.  

 
 
- 

 
 

X 

 
 
- 

10 - - X - 
 
 

11 

Acho que o meu pai...tinha crises nervosa...Tomava 
gardenal...ele tinha pobrema. O meu segundo 
marido (amásio) eu acho que era por causa das 
drogas e muito ciúme...  

 
 

X 

 
 
- 

De polícia na rua. 

 
 

12 

Eu era muito custosa, dava muito trabalho. Eles me 
batia porque eu saía e voltava tarde...quando minha 
mãe me pedia pra ajudá a arrumá a casa e eu não 
fazia...coisas banais, de toda família. 

 
 

X 

 
 
- 

Em baile, lanchonete, nas ruas, no 
Distrito Policial 

 
13 

Inveja mata...ela tinha muita inveja. Ela achava que 
eu tava contra ela...era uma pessoa neuróptica. Ela 
tomava vários tipos de calmante. Ela era loca de 
tudo!  

 
X 

 
- 

Fui levada pro mato...a pessoa 
(cliente)  me obrigava a transá... 
Apanhei também dentro da cadeia 
de outras presa... 

 
14 

Ele tinha ciúmes de mim. Bebia muito.  
X 

 
- 

...duas vezes ele (amásio) me bateu 
na rua. A polícia me bateu muitas 
vezes na rua.  

15 Bebida, ciúmes, covardia. X - Nas ruas, dentro de carro e no 
ônibus.  

T  11 04  
   S= Sujeito.  
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(cont.) 

• Violência doméstica 

 

Conforme nos demonstra o Quadro 4b, quanto aos motivos da violência doméstica 

sofrida pela maioria das detentas, sete (7) mulheres estudadas apontaram o uso crônico da 

maconha, da cocaína e do álcool por parentes ou pessoas com quem mantinham relações 

íntimas ou familiares. Tais drogas, foram consideradas pelas detentas, agentes causadores 

da violência que sofreram em ambiente doméstico, fazendo com que seus parceiros 

sexuais, apresentassem uma agressividade exacerbada tornando-se seus principais 

ofensores, seguido de pai e padrasto.   

De acordo com Azevedo (1985) e Cabral (1999), o alcoolismo e o uso de drogas 

pelos ofensores, são fatores precipitantes e não causadores de conflitos intrafamiliares 

classificados portanto, como aspectos psicossociais, que sozinhos não podem explicar a 

violência doméstica.  

Um terço das mulheres detentas (5) afirmou que principalmente, o ciúme é 

desencadeado pelo uso habitual de drogas por seus parceiros sexuais, os quais o 

demonstram através de crises de desconfiança de que estão sendo traídos por suas 

companheiras, com as quais, a maioria tem família constituída. Este fato é assim 

mencionado: “Ciúmes demais...ele se transformava, muita droga, cocaína e maconha.”; 

“...eu acho que era por causa das drogas e muito ciúmes.”.  

De modo geral, a correlação entre o uso de drogas e comportamentos violentos, 

pôde também ser observado no seguinte depoimento: “...caras que usam drogas...vendem 

drogas, ficam mais violentos...que nem quando eu usava droga, eu era uma pessoa muito 

violenta.”. Por sua vez, essa fala denuncia experiência pessoal de uma detenta, indicativa 

de que as mulheres não ocupam somente a posição de vítimas da violência doméstica, mas 

quanto sob efeitos de entorpecentes, por exemplo, tendem também  a atuar como agentes 

ofensores.  

Além, Saffioti (1997) reafirma que a mulher vítimizada não é somente passiva, 

tendendo a reagir às agressões numa dinâmica de ação e reação, mesmo que apenas 

verbalmente. Conforme resgatam Sorj & Monteiro (1985) e (Como..., 1999), há casos de 

mulheres que ao viverem o acúmulo de pequenas violências no seu cotidiano, chegam a 

assassinar seus parceiros, numa extremada reação à crônica violência de que se vêem 

alvos.  
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Conforme revela ainda, o Quadro 4b, o uso crônico de psicotrópicos pelos pais de 

duas (2) entrevistadas, também foi assim transcrito: “...meu pai...tinha crises nervosas, 

tomava gardenal e por isso, vivia espancando a gente.”; “...era uma pessoa neuróptica. 

Ela (mãe) tomava vários tipos de calmante. Ela era loca de tudo! Minha mãe já tentô me 

matá.”  

Outros motivos mencionados em menor escala, dizem respeito a questões de caráter 

sócio-econômico-culturais, (categoria) vigentes principalmente, nas estruturas dos 

núcleos familiares brasileiros de baixa renda, e explicitados nas falas: “Eu gosto de falá o 

que eu penso...Eles (amásios) acham que eu...era a dona da verdade.”; “...problemas da 

família, causados por desemprego.”; “...ela  (mãe) não aceitava as coisa que eu 

fazia...respondia a ela.”; “...são os antepassados. Lá no passado, a vida da gente já 

começô tudo errado.”; “Eles (irmãos) me batia porque eu saía e voltava tarde...quando 

minha mãe me pedia pra ajudá a arrumá a casa e eu não fazia...coisas banais.”; “Inveja 

mata...ela (mãe) tinha muita inveja. Achava que eu tava contra ela.”.  

Para Azevedo (1985) e Doxsey (2001), a maioria dos fatores desencadeadores da 

violência doméstica contra a mulher de todas as idades, resulta de desigualdades entre 

sexos que contribuem para as relações de gênero violentas, refletidas na feminização da 

pobreza; no padrão sexista/machista nos relacionamentos; na divisão social desigual do 

trabalho; na exclusão política feminina; no pequeno percentual de mulheres ocupando 

cargos de chefia e na educação diferenciada para meninos e meninas no Brasil e em 

diversos outros países. Por sua vez, Azevedo (1985) explica que o espancamento 

intrafamiliar de mulheres por homens, ocorre mediante a uma situação de conflito aberto 

ou velado, precipitada pelo uso do álcool, estresse, falta de alternativa e outros, como 

maneira de resolver conflitos reafirmando o domínio masculino sobre a mulher e 

assegurando assim, uma hierarquia de relações de gênero no cotidiano familiar. 
Pais ofensores de duas (2) detentas vitimizadas na infância, foram apontados como 

reprodutores das muitas violências que sofreram quando crianças, tendo como ofensores 

também seus pais, fato caracterizado no depoimento: “...porquê minha mãe viveu isso com 

o pai...então, minha mãe já foi revoltada, aí, já criô aquela revolta em cima dos filhos...”. 

Um processo seqüencial de atitudes violências é então sugerido por essas mesmas 

mulheres, ao afirmarem que “...depois, eu também quis tê uma continuação mais ou menos 

tipo a minha mãe...”...e não posso dizê que já não bati muitas vezes nos  meus filhos....eu 

quis corrigi.”.  
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Diversos autores defendem a possibilidade de reprodução da violência sofrida por 

crianças e adolescentes, em especial, no ambiente doméstico e por ofensores ao quais as 

vítimas tinham fortes ligações afetivas e de grande dependência física e/ou emocional 

(Zavaschi et al., 1991; Tetelbom et al.,1991; Como..., 1999; Cohen et al., 2000; Ballone & 

Ortolani, 2001).  

Ao serem questionadas sobre se já sofreram violência fora de casa, à maioria (11) 

das mulheres respondeu que sim e, quanto ao local, ou seja, aonde  foram vitimizadas, 

quase a metade delas (7) mencionou ter sido na rua, sendo os principais ofensores, 

parceiros sexuais e agentes policiais. Os demais locais apontados foram: instituições 

prisionais e postos policiais; mato; favela; veículos de transporte como ônibus e carro e em 

outros ambientes públicos como: lanchonetes, bares, clubes, cemitério, cartório, hospital e 

ambiente de trabalho. (Quadro 4b). 

 Afora, a violência doméstica presente em diferentes fases da vida de muitas 

mulheres, outras formas de violência como a institucional ligada a serviços de saúde, 

policial, judiciário e escolar, e, da própria violência urbana, também têm atingido a mulher, 

merecendo igual atenção de autoridades e da sociedade civil (Lima apud Izumino, 1998; 

Fontana, 1999). Quanto a crimes sexuais, muitas mulheres também são vitimizadas em 

espaços públicos, em locais como terrenos baldios, canaviais e matagais escolhidos pelos 

ofensores. Há ainda, registro na literatura científica de casos de violência sexual em 

ambiente de trabalho e em motel, envolvendo meninas adolescentes e mulheres adultas. No 

caso, o motel pode ser considerado local onde os ofensores tendem a se sentir mais seguros 

devido à ausência de prováveis testemunhas ou intervenções ocasionais (Tetelbom et al., 

1991; Alexander, 1994; Cabral, 1999; Drezett, 2000; Reis, 2001). 
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QUADRO 5a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 4: Você já foi 
violentada sexualmente: assediada, abusada ou estuprada? (sim/não) 
Por conhecido e/ou desconhecido?  Em casa ou fora de casa? Quantas 
vezes?  

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

SOFREU OFENSOR LOCAL QUANTAS VEZES  
S 

SIM NÃO C D EC FC 1 2 3 4 ou + 
01 X   X  X X    
02 X  X X X X X D   X C 
03  X         
04  X         
05*  X         
06  X         
07 X  X   X X    
08  X         
09  X         
10  X         
11 X  X X X  XD   XC 
12  X         
13 X   X X X    X 
14 X  X  X     X 
15 X  X  X X    X C 
T 07 08 05 04 05 05 04 0 0 05 

S= Sujeito. C=Conhecido; D=Desconhecido; EC=Em Casa; FC=Fora de Casa 
*Impediu tentativa de estupro da filha com 3 anos de idade, pelo amásio em casa, pai 
biológico dessa  criança. 

 

(cont.) 
 

• Violência sexual 
 

 De acordo com o conteúdo das falas apresentado no Quadro 5a, referente à questão:  

você já foi violentada sexualmente: assediada, abusada ou estuprada, sete (7) do total 

de mulheres detentas pesquisadas, afirmaram já terem sofrido diretamente algum tipo de 

violência sexual.  

Vários estudiosos do assunto, nacionais e internacionais, corroboram através de 

pesquisas quantitativas e qualitativas, que nos crimes de violência sexual, as mulheres são 

vítimas preferenciais quaisquer que sejam suas idades e etnias, assim como, crianças e 

adolescentes do sexo feminino, são numericamente, mais vitimizadas em comparação as 

do sexo masculino (Zavaschi et al., 1991; Kilpatrick et al., 1992; Campos et al., 1994; 

Bachman & Saltzman, 1995; Saffioti, 1997a; Pimentel et al., 1998; Como..., 1999; Drezett, 

2000; Cohen et al., 2000; Teles & Melo, 2002). 

Em cinco (5) depoimentos realizados com as detentas estudadas, essas referiram 

que, os ofensores foram pessoas conhecidas das vítimas e em quatro (4), as mulheres não 

os conheciam. Do total de mulheres que afirmou ter sofrido alguma forma de violência 
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sexual, duas (2) foram vítimas de ofensores conhecidos e também de desconhecidos, tendo 

ocorrido em ambos os casos, uma vez por indivíduos desconhecidos e 4 ou mais vezes por 

conhecidos. Dentre o total de casos, dois (2) envolveram exclusivamente ofensores 

desconhecidos das vítimas e em três (3), todos os ofensores envolvidos eram conhecidos 

das mulheres.  

De acordo com estudos considerados por Brasil (2002d, p. 2) sobre a violência 

sexual contra a mulher, a maior parte das vitimizações é praticada por “...parentes, pessoas 

próximas ou conhecidas, tornando o crime mais difícil de ser denunciado.” Dados 

estatísticos desses crimes contra mulheres na Inglaterra e País de Gales, apresentados por 

Zanini (2000), corroboram esta questão, ao apontarem 89% dos ofensores como sendo 

pessoas íntimas das vítimas, na condição de marido, padrasto e namorado ou ao menos, 

seus conhecidos.  

A respeito dos ofensores sexuais tanto de crianças como de adolescentes, 

Amazarray & Koller (1998) afirmam que 50% dos abusos sexuais contra crianças e 

adolescentes são cometidos por membros da família, envolvendo principalmente o pai, o 

padrasto e filha, conforme observado em um estudo de autoria de Cohen (1997) realizado 

na cidade de São Paulo, o qual revelou ser o pai, o abusador em 41,6% dos casos, seguido 

pelo padrasto (20,6%), tio (13,8%), primo (10,9%) e irmão (3, 7%).  

Quanto ao local de ocorrência, ou seja, se houve violência sexual em casa ou fora 

de casa, conforme o Quadro 5a, cinco (5) mulheres detentas afirmaram terem sido 

violentadas em seu domicílio e cinco (5) disseram ter sofrido abusos fora de casa. Porém, 

três (3) das vítimas, passaram por esse tipo de violência, tanto dentro como fora do 

ambiente doméstico, sendo que, em todos os casos envolvendo ofensores desconhecidos 

das vítimas, a violência transcorreu fora de casa e, nos casos em que houve participação de 

ofensores conhecidos, as ofensas sexuais se deram em casa.  

Inúmeros autores mencionam que a violência sexual, pode ocorrer tanto no espaço 

privado como no espaço público, atingindo populações com diferentes níveis de cultura, 

educação, etnia, religião e desenvolvimento sócio-econômico, nascendo nas relações 

cotidianas, no desenrolar dos acontecimentos ou fatos sociais produzidos no seio de 

inúmeras sociedades em todo o mundo (Alexander; 1994; Guedes; 1998; Cabral; 1999; 

Como..., 1999; Andrade; 2001; Teles & Melo; 2002).   

Em relação ao local de ocorrência dos crimes sexuais, a maioria das detentas 

consultadas aponta predominância do ambiente doméstico, principalmente, nos casos em 

que a vítima é criança. Mesmo quando são mulheres ou adolescentes, os maiores números 
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de ocorrências se dão na própria residência da vítima, em casas de parentes, amigos e 

vizinhos, ou em casas abandonadas. Quando os crimes sexuais ocorrem em espaço público, 

locais como terrenos baldios, canaviais e matagais esses são os mais escolhidos pelos 

ofensores (Cabral, 1999; Reis, 2001).  

Há também, registro na literatura científica de casos de violência sexual em 

ambiente de trabalho e em motel, envolvendo adolescentes e mulheres adultas. No caso, o 

motel pode ser considerado local onde os ofensores tendem a se sentir mais seguros devido 

à ausência de prováveis testemunhas ou intervenções ocasionais (Tetelbon et al., 1991; 

Alexander, 1994; Drezett, 2000; Reis, 2001). 

Quanto ao número de vezes em que foram agredidas, duas (2) mulheres 

mencionaram uma vez cada e cinco (5), passaram por essa experiência, mais de quatro 

vezes. Uma mulher detenta não incluída entre as pessoas vitimizadas sexualmente, referiu 

ter impedido uma tentativa de estupro em sua casa, quando a vítima foi uma de suas filhas, 

na ocasião, com três anos de idade e o ofensor, foi seu amásio, pai biológico da criança. 

Segundo seu depoimento, ele encontrava-se preso há alguns anos, pagando por esse crime 

que foi denunciado por ela mesma à polícia.454 (Quadro 5a). 

Esta forma de abuso sexual, também pode ser entendida como incesto, sendo que 

no Brasil e em muitos outros países, é uma das violências mais freqüentes e que causa 

maiores danos às crianças e adolescentes, a grande maioria do sexo feminino (Amazarray 

& Koller, 1998; Pimentel et al. apud Vargas, 1999; Cabral, 1999; Cohen et al., 2000; Teles  

& Melo, 2002).  Nestes casos, segundo Cohen et al. (2000), marcas físicas não definem o 

abuso sexual, podendo ocorrer portanto, sem que deixe seqüelas visíveis, porém, “...as 

seqüelas afetivas são mais difíceis de identificar...” tanto na vítima como em pessoas 

envolvidas indiretamente e ligadas afetivamente a elas. Assim, “...o trauma sofrido pode 

não se resumir ou mesmo não se ater ao ato sexual propriamente dito”, ao acarretar nas 

pessoas “...conseqüências que deixam marcas tanto sociais quanto psíquicas.”. 

Amazarray & Koller (1998), mencionam ser o abuso sexual intrafamiliar mais 

freqüente que o abuso extrafamiliar, embora no Brasil, também aconteça em níveis 

bastante elevados. Mas, independe de ocorrer fora ou dentro do ambiente doméstico, esta 

forma de violência que vitimiza crianças e adolescentes, é perpetrada, preferencialmente, 

                                                 
454 Independente da detenção e posterior condenação do ofensor pelo crime cometido há mais de 10 anos, os 
sofrimentos moral e psíquico da mãe detenta, foram claramente demonstrados por ela durante a entrevista, 
manifestando-se por copioso choro, sentimentos de mágoa, revolta, nojo e desdém em relação ao seu ex-
amásio, o ofensor. Além, a entrevistada referiu-se as agressões físicas que ela sofreu por ocasião de sua 
intervenção junto ao ofensor, o que impediu a consumação da violência sexual da filha pelo pai. 
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contra pessoas do sexo feminino, a partir do estabelecimento de uma relação de 

dominação-subordinação, fator que a caracteriza como tantas outras violências em que, a 

questão de gênero está na base de sua compreensão (Alexander, 1994; Guedes,1998; 

Cabral, 1999; Como..., 1999; Teles & Melo, 2002).  

 

QUADRO 5b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 4: Em relação à 
prática da violência sexual, quem que a cometeu?  Padrasto  �  Tio  �  
Parceiro sexual � Primo � Cunhado � Outro(s) �. Sofreu ferimentos 
no corpo? (sim/não) Em que lugar? Como se sentiu? 

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

OFENSOR(es)* FERIDA LUGAR COMO SENTIU? 
S  

Pa T Ps P C O SIM NÃO   

01 - - - - - X X - Sangramento (vaginal)+ 

Muito suja...que depois que a 
gente não fosse mais virge, 

ninguém ía querê, ninguém ía 
gostá...Fiquei tão...sei lá... 

fiquei passada! Fiquei muito 
revoltada 

02 - - X - - X X - Tentô por detrás.Eu evacuava 
sangue.(anal) 

Revoltada. Cheguei até a odiá 
meu marido. Nervosa, 

humilhada. 
03 - - - - - - - - - - 
04 - - - - - - - - - - 
05 - - - - - - - - - - 
06 - - - - - - - - - - 

07 - - X  - - X - Sangramento (vaginal).+ 

Eu fiquei com medo. Depois, 
eu peguei trauma 

...porque...é ruim né, a gente sê 
forçado de uma coisa que você 

não qué. 
08 - - - - - - - - - - 
09 - - - - - - - - - - 
10 - - - - - - - - - - 

11 - - X X - X X - 
Saía sangue da... (vaginal). Ele me 
pegava a força atrais (anal). Ficava 

com roxo no corpo. (outros). 

Muito triste. Foi muito 
ruim...eu não compreendia o 
que eles (primo e namorado) 
fazia comigo…senti raiva. 

Dava  vontade de matá ele…eu 
ficava com medo. 

12 - - - - - - - - - - 

13 - - - - - X X - Sangramento (vaginal).+ Com medo. 
 

14 - X -  -  X - Ficô a marca dos dente dele no bico 
do meu peito.(outros). 

Senti e sinto muita raiva dele. 
Medo. Eu não saía pra fora 

(de casa), não dormia direito, 
acordava no meio da noite 
chorano, pedino pra minha 

mãe dexá eu dormí com ela... 

15 X - X - X - X - ...ficava tudo machucadoatrás...(anal). 
Uma tristeza imensa...uma dor 
no coração. ...eu...não sabia o 
que fazê e nem quem procurá. 

T 01 01 04 01 01 04 07 08  
S=Sujeito.* Pa=Padrasto; T=Tio; Ps=Marido/Amásio/Namorado; P=Primo; C=Cunhado;  
O=Outros (amigo da irmã; policial; homem bêbado na rua; clientes de sexo) 
+  Primeira relação sexual. 
 1 Total de ofensores conhecidos= 8. 
 2 Total de ofensores desconhecidos= 4. 
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(cont.) 

• Violência sexual 

 

 No Quadro 5b, com referência a questão em relação à prática da violênica sexual, 

quem que a cometeu e o grau de parentesco ou não do(s) ofensor(es) em relação às 

vítimas, segundo as sete (7) mulheres detentas vitimizadas sexualmente, quatro (4) 

apontaram seus parceiros sexuais como sendo os agentes deste tipo de violência, sendo que 

em alguns casos, uma única vítima sofreu abusos de mais de um companheiro em períodos 

diferentes de sua vida. Especificamente no bojo das relações com seus parceiros íntimos, 

em 50 pesquisas populacionais do mundo inteiro, cerca de 10% a 50% das mulheres 

relatam terem sido espancadas ou maltratadas fisicamente de alguma forma por eles, em 

algum momento de suas vidas. Segundo consta no boletim (Como..., 1999), a violência 

física em relacionamentos íntimos “...quase sempre é acompanhada de abuso psicológico, 

sendo que de um terço à metade dos casos envolve abuso sexual.”.  

Apesar de Delmanto et al. (1998) interpretarem o estupro como um crime, mesmo 

quando cometido pelo marido da vítima, Saffioti (1994b) lembra que, embora muitos 

juristas defendam essa mesma tese, a partir da leitura do CPB, na lei, o sexo ainda 

prevalece no casamento como “dever conjugal”, ou seja, a mulher casada constitui 

propriedade do homem, devendo estar disponível para a relação sexual com seu parceiro, 

quando ele o desejar.  

Há no entanto, muitas mulheres que não admitem um relacionamento afetivo e 

sexual sem que haja convergência de vontades. Tal situação, tende a desencadear a 

violência masculina contra a mulher, motivada pela inaceitação da contestação feminina ao 

poder masculino, o que pode dar início a um processo de violência de conseqüências 

imprevisíveis (Como..., 1999). 

Uma das mulheres pesquisadas, quando violentada pela primeira vez por um 

policial desconhecido, tinha 16 anos de idade e posteriormente, quando adulta, também 

sofreu violência sexual, porém, apenas por ofensores conhecidos. Outra mulher vitimizada, 

embora fosse adulta por ocasião da primeira vitimização, além de ter sido agredida por 

ofensores conhecidos, também foi abusada por agentes policiais, os quais ela não conhecia. 

Tais ocorrências se deram respectivamente em um canavial as margens de uma rodovia e 

em um DP localizado em uma pequena cidade do interior paulista, próxima da cidade onde 

se localiza a Cadeia Pública pesquisada. (Quadro 5b). 
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A violência urbana, incansavelmente, divulgada pela mídia tem sido muitas vezes 

reprimida impunemente com a força destrutiva da violência policial contra marginais e 

essas mesmas atitudes repressivo-punitivas, são reproduzidas também contra o contingente 

carcerário das superlotadas instituições penais brasileiras tanto masculinas como femininas 

(Giordani et al., 2002).  

Caso polêmico de violência sexual contra uma mulher detenta no Brasil, foi 

exaustivamente, noticiado na mídia nacional e internacional, envolvendo um delegado e 

agentes federais, quando em meados de 2001, durante a apuração dos fatos, uma 

testemunha relatou que na prisão o “...jogo proposto pelos policiais era claro: criar 

dificuldades para vencer facilidades.”, ou seja, a concessão de alguns direitos das detentas, 

dependia da troca de favores sexuais. Tal situação, foi caracterizada por coação ao sexo 

não consensual ou seja, o crime de estupro e outros correlatos à violência sexual, os quais, 

mesmo não sendo ventilados em nosso país com freqüência através dos meios de 

comunicação, são comuns no interior de unidades prisionais femininas (Miranda et al., 

2001).  

De fato, agressões contra mulheres vivendo na marginalidade ocorrem tanto fora 

como dentro de instituições policiais e penais, onde ganham caráter disciplinar nem sempre 

respaldado na LEP, caracterizando violências que oferecem ameaça constante à integridade 

física, psicológica e moral das mulheres, o que inclui a violência sexual por carcereiros e 

policiais nas ruas, DP e prisões (Lemgruber, 1983; Mariner & Cavallaro, 1998; Giordani & 

Bueno, 2000c; Presídio..., 2000a, 2000c ; Giordani et al., 2002). 

Ainda, quanto ao Quadro 5b, em relação ao número de ofensores, das sete (7) 

detentas agredidas sexualmente, oito (8) ofensores foram pessoas conhecidas das vítimas e 

quatro (4), eram homens desconhecidos. Dentre os ofensores conhecidos, cinco graus de 

parentesco com e sem consangüinidade foram citados, a serem: padrasto, tio, marido, 

primo e cunhado. As demais mulheres (3) vitimizadas, apontaram como seus ofensores, 

somente indivíduos  desconhecidos como:  policiais (2); homem bêbado (1) e vários 

clientes de sexo. Em todos os casos porém, os agentes perpetradores da violência sexual 

contra estas mulheres, eram homens adultos, com cinco anos de idade ou mais em relação 

à idade das vítimas quando agredidas.  

Interessante observar que a definição do abuso sexual na infância e adolescência, 

em vários países da América Latina, Europa, América do Norte e de outros continentes, é 

apresentada de forma diferente. Porém, alguns aspectos em comum são registrados pela 

maioria dos países como: haver ou não contato sexual não consensual; envolver familiar 
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imediato como ofensor ou pessoa pelo menos 5 anos mais velha que a vítima e vitimização 

de criança ou adolescente menor de 12 anos de idade  (Como..., 1999).  

Já, sobre a vitimização de mulheres profissionais do sexo, pesquisa de Farley & 

Barkan (1998) realizada na cidade de São Francisco, Califórnia, mostrou que 68% delas 

foram estupradas por clientes durante seus programas, sendo portanto, comum que isto 

aconteça. 

As detentas que foram vítimas de uma ou mais formas de violência sexual, ao 

serem indagadas se sofreram ferimentos no corpo decorrente de agressões perpetradas 

pelo ofensor, todas (7) disseram que sim.  

A este respeito, Cohen et al. (2000) mencionam que marcas físicas não definem um 

abuso ou violência sexual, podendo ocorrer portanto, sem que deixe seqüelas visíveis, no 

entanto, “...as seqüelas afetivas são mais difíceis de identificar...” e nem por isso, são de 

menor gravidade. Assim, “...o trauma sofrido pode não se resumir ou mesmo não se ater 

ao ato sexual propriamente dito.” contribuindo para que a trajetória da vítima de abuso 

sexual, segundo os autores, seja muito angustiante e conflitiva, ao acarretar 

“...conseqüências que deixam marcas tanto sociais quanto psíquicas.”.  

De acordo com Mallak et al. (s.d.), tanto na violência sexual como em outras 

formas de violência, podem estar presente a violência efetiva e/ou a violência presumida. 

Na efetiva, o ofensor utiliza-se de força física ou emprega meios capazes de privar ou 

perturbar o entendimento da vítima, impossibilitando- lhe reagir ou defender-se ou, quando 

há comprovação de luta corporal entre ofensor e vítima. Já a violência efetiva, diz respeito 

ao estado psíquico da vítima, caracteriza-se quando o ofensor a conduz a uma forma de não 

resistência, por inibição ou enfraquecimento de suas faculdades mentais, como a 

embriaguez, o uso de drogas alucinógenas, hipnose ou anestesia.   

Warshaw (1996) afirma que, apesar de o estupro perpetrado por ofensores 

conhecidos das vítimas geralmente envolver pouca violência efetiva, como espancamentos 

ou ameaças com armas, as vítimas, ao contrário do que muitos supõem, ficam mais 

traumatizadas e se consideram menos recuperadas do que aquelas estupradas por estranhos.  

Sobre o lugar do corpo onde ocorreram tais ferimentos, surgiram as categorias 

vaginal, anal e outros, conforme demonstrado ainda no Quadro 5, sendo que em quatro 

(4) casos, eles foram observados pelas vítimas em região vaginal devido à presença de 

sangramento logo após os ataques sofridos, sendo que três (3) das mulheres quando 

violentadas, tinham entre 6 e 16 anos de idade e eram virgens. As demais (4), eram adultas 

na ocasião e já haviam iniciado vida sexual.  
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Três (3) mulheres, mencionaram sangramento anal e uma (1) mostrou cicatriz 

relativa a uma mordida dada pelo ofensor em torno de um dos mamilos, tratando-se de seu 

único ferimento físico em decorrência de violência sexual. Somente em um (1) caso de 

violência sexual, houve referência quanto a hematomas em diferentes regiões do corpo da 

vítima, provocados por exacerbada agressividade do ofensor.  

Ao abordar os efeitos físicos de um estupro, os mais rapidamente notados pelas 

vítimas são os reais ou evidentes, em especial, o sangramento vaginal e/ou anal, causado 

pela agressividade brutal do ofensor. Logo a seguir, de acordo com Warshaw (1996), 

demonstra-se grande preocupação com uma possível gravidez, medo que tende a absorver 

toda a atenção da mulher vitimada. Porém, suas esperanças “...de não dizer nada a 

ninguém sobre o estupro podem desaparecer à medida que os sinais inconfundíveis da 

gravidez aumentam.”.  

Ainda, quanto às injúrias físicas que podem ser provenientes de um ataque sexual, 

essas compreendem desde fraturas, cortes, hematomas, lacerações até pequenas 

escoriações (Rodrigues et al., 2001).  

Casos registrados no Brasil, confirmam que os traumatismos físicos quando 

presentes,  

“...podem variar desde pequenos hematomas até traumas graves que 
podem resultar na morte da vítima. ...os exames periciais evidenciam a 
presença de traumas em cerca de apenas 10% dos casos de estupro, 
número similar nos relatos da maioria dos serviços que atendem casos 
de violência sexual.” (Brasil, 2002d, p. 2).  
 

Na questão pertinente a como a vítima se sentiu ao ter sido exposta a violência 

sexual, nos casos em que as mulheres eram virgens quando foram vitimizadas, além do 

medo, outro aspecto importante observado durante as entrevistas, relacionou-se à perda da 

virgindade. Em decorrência disso, as vítimas mencionaram terem se sentido “sujas” e 

muito revoltadas diante a possibilidade de que “...ninguém ia querê, ninguém ia gostá 

mais...”, sentimento que diminuiu sua auto-estima, reforçando o sentido de rejeição e 

impureza que o fato em si lhes proporcionou.  

Os demais sentimentos desencadeados por suas vivências nesse tipo de violência, 

foram relacionados de acordo com o número de vezes em que foram citados pelas 

mulheres, como: “medo” (4); “raiva-ódio” (3); “revolta” (2); “tristeza” (2); 

“humilhação” (1); “nervosismo” (1) e “vontade de matar” o ofensor (1).  
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Uma mulher detenta que foi violentada várias vezes, tanto por seu amásio, como 

por um primo e, uma vez por um policial, experenciou a primeira agressão sexual quando 

tinha 6 anos de idade. Nesse caso, ao tentar traduzir seus sentimentos naquela ocasião, 

afirmou: “...foi muito ruim...eu não compreendia o que eles fazia comigo...”.  

Essa confusão de sentimentos das vítimas, é comum segundo Warshaw (1996), 

especialmente, por não saberem denominar ou identificar a agressão sexual perpetrada por 

pessoa conhecida, por quem muitas vezes, nutriam sentimentos afetivos. Em relação à 

mulher adulta, a autora defende que tanto o estupro perpetrado por ofensores conhecidos 

como desconhecidos das vítimas, faz com que elas se sintam invadidas e violentadas. 

Porém, quando se trata de ofensor conhecido, a mulher se sente ainda mais fragilizada pela 

insegurança vivida, principalmente por perceber-se estar sem a proteção e o apoio 

necessários de pessoas mais próximas e queridas, haja vista a tendência de culparem-na 

pela violência. Ainda, ao contrário das mulheres estupradas por estranhos, estas tendem 

mais ao silêncio, bloqueando assim, o caminho para sua recuperação, ao não lidarem bem 

internamente com o que lhes aconteceu.  

De modo geral, as principais reações iniciais das vítimas são: medo, depressão, 

ansiedade, raiva, hostilidade e comportamento sexual inapropriado. Ainda, de acordo com 

Amazarray & Koller (1998), mulheres adultas sexualmente abusadas quando crianças, 

costumam manifestar: depressão, comportamento autodestrutivo, ansiedade, sentimentos 

de isolamento e estigmatização, baixa auto-estima, tendência a revitimização e abuso de 

substâncias como drogas ilícitas, álcool e psicotrópicos. 

Outro depoimento, diz respeito a uma das detentas afirmando que quando 

adolescente foi violentada pelo padrasto pela primeira vez, aos 12 anos de idade e que, até 

então, o considerava como um pai biológico, pois tinham um bom convívio doméstico até 

o dia em que ele a violentou. Ao expressar seus sentimentos, já na condição de mulher 

adulta e no cárcere, assim os descreveu: “...senti uma tristeza imensa, uma dor no 

coração...eu não sabia o que fazê e nem a quem procurá.”.   

Como situação perpetuadora de sua vitimização, contava com a cumplicidade e 

incentivo da mãe biológica, já que há muitos anos ela estava amasiada com o ofensor e 

temia que o mesmo parasse de bancar todas as despesas da casa. Além, ele tinha filhos com 

sua mãe, que por sua vez, sentia pelo marido muita afeição e ciúmes.  
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Zavaschi et al. (1991) comentam que a atividade incestuosa pode não ser motivada 

pelo sexo, mas por necessidade de afeto; que para manter a aparência de normalidade, os 

pais conscientes ou inconscientemente concordam, uma vez que esta relação é mais 

facilmente aceita se comparada a uma extraconjugal, a qual romperia com o casamento e a 

família.  

Para que a vítima e a família não passem por este desgastante processo, há casos em 

que a mãe chega a incentivar a filha a substituí- la nas relações sexuais com o companheiro, 

também por sentir-se incapaz de satisfazê-lo. Não é incomum mães que, ao tomarem 

conhecimento do incesto, procuram ignorá- lo para evitar atitudes violentas de seus 

parceiros tanto dentro como fora do ambiente doméstico. Às vezes, quando as evidências 

são incontestáveis, algumas mães chegam a acreditar que a filha foi quem seduziu o pai ou 

padrasto (Ballone & Ortolani, 2001).  

A respeito da existência de um conluio familiar consciente ou inconsciente, 

encobertando o abuso sexual, os autores citam que “...toda a família teme que a descoberta 

possa levar à desintegração ou à ruptura do núcleo familiar.” (Zavaschi et al., 1991). 

Afora o descrédito pelo qual, habitualmente a vítima passa, pode haver também a 

culpabilização seguida de rejeição dos familiares, amigos e colegas de trabalho.  

Assim, a revelação pode retirar a criança ou adolescente vitimizado do convívio da 

família, ocorrendo entre outras situações de desintegração e ruptura do núcleo familiar, a 

estigmatização e o isolamento da pessoa vitimizada (Cohen et al., 2000).  

Em outro caso de ofensa sexual, a vítima se encontrava com 9 anos de idade, e foi 

abusada por um tio, durante aproximadamente 40 dias e em horários nos quais a mãe não 

se encontrava em casa, pois estava trabalhando. Ao falar de como se sentiu e reagiu aos 

abusos, relatou-nos: “Eu não saía pra fora de casa, não dormia direito, acordava no meio 

da noite chorano, pedino pra minha mãe dexá eu dormi com ela.”. Nesse relato, o medo 

sentido pela criança manifestou-se como insegurança e ansiedade, ao buscar especialmente 

durante a noite, o afeto e a compreensão materna, um comportamento noturno não 

costumeiro que acabou despertando desconfiança na mãe. Então, ao tomar ciência dos 

abusos sexuais sofridos pela filha, através dela mesma, ofereceu- lhe todo apoio, 

posicionando-se veementemente contra o ofensor que se evadiu, mesmo não tendo sido 

denunciado à polícia. (Quadro 5b). 
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Ao comentarem os impactos da violência sexual no desenvolvimento da criança, 

Tetelbom et al. (1991) e Turman & Dinsmore (1997) afirmam que, de acordo com sua 

idade e estágio de desenvolvimento, importantes e variadas disfunções podem ocorrer, 

manifestando-se desde o choro fácil, agressividade, retração, regresso de habilidades 

previamente adquiridas e pesadelos, até a dificuldade de concentração, dores de cabeça, 

inapetência, distúrbios do sono e comportamentos regressivos.  

Partindo-se do princípio de que os problemas ou atitudes dos seres humanos não 

ocorrem de forma estanque ou desarticulada Mallak et al. (s.d.) e Garavelho et al. (2001) 

reafirmam que, muitos casos de violência doméstica incluindo abuso sexual contra crianças 

e adolescentes, são mascarados por outras manifestações, como a evasão escolar, 

problemas de disciplina na escola e em casa, distúrbios psicológicos ou de aprendizagem, 

entre outros. Dentre os efeitos emocionais, os autores destacam o sentimento de culpa 

como um dos mais graves devido à interação abusiva, especialmente se essa foi incestuosa 

e duradoura.  
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QUADRO 6 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas pesquisadas 
referente as respostas da questão 5: Fale um pouco desta sua 
experiência. O que essa experiência lhe causou na vida? Houve 
conseqüência? Gravidez �  IST �  Aids �  Outra(s).  

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

CONSEQÜÊNCIA(s)* 
S RELATO DE VIVÊNCIA 

G IST A O  

01 

Ele (desconhecido) tirô minha ropa. Ele falô que se eu gritasse 
ele ía me matá...ele não tava armado...ele começô me batê...eu 
tava sozinha. Ele colocô camisinha...ele colocô...aí começô a 

saí sangue, ele pegô e parô. Colocô a ropa e saiu correno. 
Doeu. Doeu bastante. Foi na frente (vagina). 

- - - 

Comecei a me afastá mais de 
homem...peguei uma raiva de home, 
comecei a revoltá.  Eu achava que 
todo home era o mesmo que ele. 

Guardei muito tempo pra mim, depois 
que eu amiguei com o meu marido que 

eu falei. 

02 

...o meu marido, Ele queria por trás, né. E eu não quis. Tentô 
por traiz, uma veiz só. Chegô machucá. As veiz também ele me 
batia, que tinha noite que eu não queria ele...ele tinha acabado 
de me espancá...eu não queria, aí ele me pegava na marra...era 

na... (vagina). Um policial m ostrá assim o pênis pra gente...o 
dia que eu fui presa....mandano eu pegá a mão pra apertá...Na 
rua...bêbado. quarqué coisinha ele desce (a calça) e chaquáia 

(o pênis) . 

- - - 

Me causô muita revolta...porque ele 
sendo meu marido, ele não deveria se 
aproveitá da gente dessa maneira, né. 
Fiquei com ódio dele. Eu não perdoô 

até hoje ele. 

03 - - - - - 
04 - - - - - 
05 - - - - - 
06 - - - - - 

07 
Ah, foi muito difícil pra mim, porque...eu não queria que...isso 

tivesse acontecido. Eu não gostava dele... 
X - - 

... eu fiquei com nojo dele...num podia 
nem olhá na cara dele (ex-namorado) 
mais...tipo um pesadelo pra gente...é 

um sofrimento. Revoltada. 
08 - - - - - 
09 - - - - - 
10 - - - - - 

11 

Ele (o namorado) fazia isso comigo quase todo o dia…quando 
eu não queria , ele pegava eu a força. Ele trancava a porta da 
cozinha, da sala, as janela...só quando ele chegava eu podia 

saí. Acabô com a minha vida, né 

X - X 
Marcas no (cicatrizes)   por bater 
(espancamentos) ; medo, (traumas 

psicológicos) . 

12 - - - - - 

13 

Eles mandava chupá, queria que a gente ficasse de quatro, 
sentava em cima...ficasse em tudo quanto é posição...exigia 

tudo, e pagava...e não queria pagá muito não. Tinha uns que 
aproveitava até da minha própria casa, me abusava de todos os 

jeito e ía embora e não m e dava o dinheiro! Eu tinha medo 
deles me matarem, de me fazê qualqué coisa…que eles me 
levavam em casa, me levavam no mato, que eles agia dessa 
forma...eu não tinha outra saída! Eles podia me matá, fazê 

alguma maldade comigo, então...eu tinha que cedê. 

- - - 
Não me trouxe conseqüências 

nenhuma. ...passô, passô. 

14 

Eu tinha...9, 10 anos. Toda veiz que ele chegava na porta de 
casa, ele me chamava, eu saía lá fora. A gente ficava 

conversano…ele (tio) chegava com doce, coca (refrigerante), 
um monte de coisa, tranqueiraiada, e ficava conversano com 
ele...e ele ficava passano a mão ne mim, nos meus peito...na 

parte de baixo...Teve uma veiz que eu comecei a chorá e entrei 
pra dentro... 

-  X 
Fiquei uma pessoa medrosa...toda veiz 

que eu vô tê relação com home...eu 
não consigo...eu fico com medo. 

15 

Ele (padrasto) ía...passava a mão em mim. Eu tinha...nove anos. 
Aí, ele começô...quase todas as noites passava a mão em cima 
de mim...Ainda depois que ele (amásio) me batia, me dexava 

com a cara toda torta...toda inchada, ele...ainda queria transá 
ainda, fazê eu transá com ele. Punhava do meu cú, enfiava na 
minha buceta, na minha vagina e queria que eu...fizesse ainda 

sexo na boca. 

- - - 

Muita tristeza. Fiquei uma pessoa 
cada veiz mais fechada, sem muita 

vontade de vivê. Trauma, medo, 
revolta. 

T  02 0 02  
S= Sujeito.*G=gravidez; IST=Infecções Sexualmente Transmissíveis; A=aids/soropositividade ao HIV; O =outros (medos; revolta; 
humilhação; aversão a relacionamento sexual com homens; ressentimentos; insônia; traumas psicológicos; nenhuma conseqüência) 
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(cont.) 
 

• Violência sexual 
 
 
 Ao ser oferecida a oportunidade às mulheres detentas pesquisadas que foram 

vítimas de alguma forma de violência sexual, para falarem um pouco desta sua 

experiência, observamos no Quadro 6, que na maioria dos depoimentos registrados no 

Quadro 6, alguns pontos importantes se repetiram, a serem: a violência sexual associada a 

outras agressões morais e principalmente físicas do tipo espancamento, sendo que, em 

alguns casos, agressões físicas foram desferidas por parceiros sexuais em casa enquanto 

ocorrências habituais, precedendo a prática do estupro.  

Para Warshaw (1996) e Teles & Melo (2002), uma mulher ao ser forçada a ter 

relações sexuais contra sua vontade está sendo estuprada, independente do seu estado civil, 

de ser virgem ou não antes de ser violentada sexualmente, defendendo-se ou não das 

agressões perpetradas contra ela. As autoras ainda citam que, o fato do ofensor utilizar-se 

de arma ou seus próprios punhos, de ameaças verbais, de drogas ou álcool, do isolamento 

físico, de possuir estado mental ou físico diminuído ou simplesmente, usar o peso do 

próprio corpo para conter a vítima, o estupro pode ser caracterizado juridicamente.   

Embora a maioria das mulheres vitimizadas tenha reagido antes ou durante os 

ataques sexuais e todas tenham sofrido lesões físicas, somente duas mulheres não 

ofereceram resistência, posto que uma ao ser estuprada pelo ex-namorado, encontrava-se 

sozinha com ele e em estado de coma alcoólico, tendo feito uso também de cocaína durante 

uma festa. A outra vítima, fazia programas sexuais em casa e por diversas vezes, foi 

estuprada por clientes, não reagindo devido ao medo de ser morta por eles.  

Silva (2002) afirma existir uma correlação de mais de 50% entre o abuso de álcool 

e tóxicos e a violência, e algumas vezes, a vítima também faz uso voluntária ou 

involuntariamente, inclusive de psicotrópicos, como uma forma inconsciente de cooperar 

com a violência no cotidiano de sua relação com o parceiro.  

Especificamente, quanto à prática do estupro por conhecido da vítima, Warshaw 

(1996), aponta ser freqüente também o uso de drogas e álcool pelo ofensor. Segundo 

resgata a autora, o álcool e as drogas distorcem a realidade, anuviam o julgamento e 

provocam lentidão das reações, fazendo com que homens e mulheres se exponham a 

perigos ou desconsiderem certas repressões sociais que de outra maneira poderiam 

influenciá- los. Assim, com o propósito de reduzir suas defesas, alguns homens 
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intencionalmente, embriagam suas vítimas com álcool e outras drogas, antes de forçá- las a 

fazer sexo.  

De um modo geral, os relatos sobre a vivência pessoal de cada uma das vítimas 

pesquisadas, centrou-se nas diferentes condições impostas pelos ofensores durante as 

violências sexuais perpetradas e na pessoa do ofensor em si, a seguir descritas, de acordo 

com o número de vezes em que foram mencionadas pelas mulheres. Deste modo, por 

ocasião das agressões sexuais, dois (2) homens encontravam-se armados e um (1) não, 

sendo que apenas um deles, verbalizou a intenção de matar sua vítima caso esta não se 

submetesse a todas as suas exigências; uma mulher teve todas as roupas arrancadas e seu 

ofensor, um desconhecido, usou camisinha antes de tentar violentá- la sexualmente; em três 

(3) casos, os agentes ativos apresentaram comportamento pacífico, somente exibindo seus 

órgãos genitais às mulheres, sem maiores exigências.  

De modo geral, alguns estudos mencionam que, na maioria dos crimes sexuais, o 

ofensor não utilizou arma para intimidar ou ferir sua vítima (Greenfeld, 1997; Pimentel et 

al., 1998; Drezett, 2000; Reis, 2001).   

No interior de um DP, um policial ofensor pediu à vítima que segurasse e apertasse 

o seu pênis, o que, conforme foi relatado, ela não o fez e não foi agredida fisicamente, por 

negar-se; duas (2) mulheres disseram terem sido bolinadas na infância e uma (1) afirmou 

que era diariamente trancada em sua casa pelo amásio até que o mesmo retornasse da rua 

em estado de drogadição e embriaguez, espancando-a e a seguir, forçando-a a ter relações 

sexuais com ele. (Quadro 6). 

Maus-tratos como xingamentos, ofensas à conduta moral e ameaças, atitudes 

agressivas como quebrar objetos da vítima, rasgar roupas e outras formas indiretas de 

agressão pessoal, mantê-la trancada em casa impedindo sua saída à rua para atividades 

como compras ou ir trabalhar, são citadas por Rusche (2002) como violências psicológicas 

que também afetam a mulher. Diniz et al. (1999), denomina-os de atos destrutivos que 

consistem também na quebra de móveis e outros objetos da casa, caracterizados pela 

desordem material do ambiente; por jogar na rua os pertences pessoais da mulher, destruí-

los ou esconde-los; ameaçar de morte ou matar seus animais de estimação para castigá- la 

ou assustá- la.  

Segundo Vieira M. (2001), estas atitudes perpetradas geralmente pelo homem, são 

infinitamente mais danosas e mais comuns do que a violência física; tratando-se de formas 

de abuso mais difíceis de seres identificadas por não deixarem marcas no corpo. São 

portanto, mais comumente camufladas pela sutileza das relações intrafamiliares, mas 
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causam sofrimentos e conduzem a mulher a alterações de comportamento, postura corporal 

e/ou reações psicossomáticas extremamente, negativas. 

 Por outro lado, ao defender que a violência física é mais forte e produz mais 

insegurança na mulher, Cardoso (1985) acredita que haja uma ligação com outras situações 

de violências cotidianas tidas como normais, denominando-as de violência discreta e 

sugerindo haver algo de comum entre o ato de força ameaçador e as imposições sutis que 

sofrem as mulheres. A autora, chama-nos a atenção para o que considera a face oculta da 

violência, tida como fenômeno não visto, por ser de certo modo garantida pelas 

instituições sociais vigentes, referindo-se àquelas “...situações cotidianas repetitivas, onde 

a definição cultural do papel feminino coloca a mulher como alvo possível do sadismo ou 

da arbitrariedade do sexo oposto.”. 

Quanto às conseqüências descritas pelas mulheres vitimizadas sexualmente, duas 

(2) disseram ter engravidado de seus ofensores e duas (2), incluindo uma das vítimas que 

também engravidou, foram infectadas pelo HIV. (Quadro 6). 

De acordo com inúmeros pesquisadores, a violência sexual envolve fatores 

biológicos, sociais, médicos relativos às lesões corporais, conseqüências a nível 

psicológico, IST, gravidez indesejada e suas complicações, além de questões legais como o 

aborto (Schwartz, 1991; Giffin, 1994; Hampton, 1995; Holmes et al., 1996; Gomes, 1997; 

Como..., 1999; Rodrigues et al., 2001). Cohen et al. (2000) esclarecem que atualmente, não 

há mais dúvidas de que conseqüências físicas como a gravidez indesejada, o contágio às 

IST e o trauma físico, acarretam ainda maiores danos emocionais nas vítimas de violência 

sexual.  

Sendo exposta a diferentes riscos que podem comprometer sua saúde física e 

mental, a mulher vítima de violência sexual, percebe a gravidez, geralmente como uma 

segunda violência, intolerável para a maioria das mulheres. No Brasil, apesar de no Código 

Penal “...prever o aborto nestes casos há mais de 50 anos, a interrupção dessas gestações 

tem sido feita de forma excepcional pelos serviços públicos de saúde, agravando 

sobremaneira a situação...” das mulheres vitimizadas (Brasil, 2002d, p. 2). 

 Conforme citam os autores do boletim (Como..., 1999), “...muitas relações sexuais 

não consensuais ocorrem dentro de uniões consensuais.”. Um estudo qualitativo de 15 

países sobre o risco de HIV em mulheres, apresentou relatos de experiências sexuais 

extremamente perturbadoras no casamento, onde mulheres referiram ter sido forçadas 

fisicamente à relações sexuais e/ou a aceitação de práticas sexuais pelos parceiros, que 

consideram degradantes e humilhantes.  
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Neste, como em muitos outros estudos, o consentimento defensivo também foi 

observado em relação a algumas vítimas que temeram possíveis conseqüências de sua 

recusa, entre elas, agressões físicas até a morte, perda de apoio financeiro ou acusações de 

infidelidade.  

Embora ainda não esteja totalmente esclarecido o risco de se adquirir uma IST 

através da violência sexual, Brasil (2002d) reporta-se a estudos demonstrativos de que 16% 

a 53% das mulheres vitimizadas podem apresentar algum tipo de IST, sendo que alguns 

estudos “...sugerem taxa de transmissão do HIV entre 0,8% a 1,6% nessas situações.”.  

Numa ofensa sexual, o risco biológico de transmissão às IST e ao HIV, está 

relacionado a fatores como: contaminação ou não do ofensor por um ou mais agente 

infeccioso, diversidade de ofensores e o tipo de penetração (Gostin et al., 1994; Prentky et 

al., 1997; Beck-Sagué & Solomon, 1999; Detoni, 2000c; Reis, 2001; Rodrigues et al., 

2001).  

Norma Técnica do Ministério da Saúde sobre prevenção e tratamento dos agravos 

resultantes de violências sexuais contra mulheres e adolescentes, informa sobre estes  

fatores de modo mais específico, apontando para o “...tipo de exposição sexual (anal, 

vaginal ou oral), pela presença concomitante de outras DSTs, e pela exposição da vítima a 

secreções sexuais (esperma) e/ou sangue.”. Também, pode estar associado à intensidade 

do trauma vaginal, devido ao uso de força no contato sexual que leva a ocorrência de 

lesões abrasivas e soluções de continuidade. Outro fator relacionado com o grau de risco 

de contrair o HIV diz respeito à carga viral do ofensor, ao tipo de violência sexual e ao 

número de agressores. O referido documento ministerial, pauta-se em estudos indicativos 

de que esta ruptura da integridade da mucosa genital, contribui para a infecção às IST e 

HIV. Além, as meninas são apontadas como mais suscetíveis às infecções pelo HIV, 

devido a imaturidade da mucosa vaginal (Brasil, 2002d, p. 19).   

Alguns autores afirmam que no caso do HIV, a taxa de infectividade é de 2 para 

cada 1.000 relações sexuais e nos coitos anais, estima-se que seja em torno de 2 para cada 

100 contatos sexuais. Não é raro que as vítimas sejam forçadas pelos ofensores à 

realização de coitos orais, anais ou vaginais e submetidas a duas ou, até mesmo, a todas 

essas formas de relação sexual, tornando-se assim, mais vulneráveis à contaminação às IST 

e aids (Jenny et al., 1990; Gostin et al. apud Re is, 2001).  
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Casos de transmissão do HIV após ofensa sexual são conhecidos no Brasil e 

relatados; 16% das mulheres que sofrem violência sexual contraem algum tipo de IST e 1 

em cada 1000 é infectada pelo HIV (Brasil, 1999; Drezett et al., 1999). Dados mais 

recentes, apontam que 16% a 53% das pessoas que sofrem a violência sexual podem 

apresentar algum tipo de IST sendo que alguns estudos sugerem taxa de transmissão do 

HIV entre 0,8% a 1,6% nessas situações, ou seja, 0,8/100; 8/1000; 1,6/100 ou 16/1000 

(Brasil, 2002d).  

As demais conseqüências mencionadas e advindas das diferentes formas de 

violência sexual sofrida por todas as vítimas, dizem  respeito principalmente a dificuldades 

de relacionar-se sexualmente com homens, justificada pelo “medo” de uma nova agressão, 

por sentimento de “nojo” em relação ao ofensor e pela incapacidade de sentir prazer 

sexual, descrita como “...eu não consigo senti nada...”.  

Outras expressões citadas como: “Muita tristeza”; “Me causô muita revolta”; 

“...peguei uma raiva”; “Fiquei com ódio dele.”; “...é um sofrimento”; “...eu não perdôo 

até hoje”; “Fiquei uma pessoa fechada, sem muita vontade de vivê.”, sugerem que a 

maioria das mulheres vitimizadas, herdou ao longo de sua vida importantes traumas 

psicológicos.  

Vários outros pesquisadores mencionam os crimes sexuais, enquanto causadores de 

danos e conseqüências amplas à saúde pública, por gerarem traumas físicos e psíquicos, 

como a SDPT, uma vez que as pessoas expostas, tornam-se vulneráveis às IST e ao HIV, a 

gravidez não planejada, às doenças ginecológicas, distúrbios sexuais, depressão, uso 

crônico de drogas lícitas e ilícitas e suicídio. As mulheres que sofrem abuso sexual, 

principalmente de seus parceiros apresentam mais depressão, ansiedade e fobia do que 

mulheres que não sofreram abusos, de acordo com estudos realizados na Áustria, 

Nicarágua, Paquistão e EUA  (Deming et al., 1983; OPAS, 1993; Giffin, 1994; Brasil, 

1999; Andrade et al., 1999; Como..., 1999; Rodrigues et al., 2001, Brasil, 2002d; Teles & 

Melo, 2002).  

Também, estudos realizados na Nicarágua, Suécia e EUA, mostram que as 

mulheres “... que foram espancadas e que posteriormente passam a sofrer de SDPT são as 

que têm maior probabilidade de tentar o suicídio.” (Como..., 1999, p. 19).  
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Tal como em diversos países do mundo, no Brasil, a violência sexual que vitimiza a 

mulher adulta também tem sido associada à SDPT, com sintomas que incluem angústia, 

medo, ansiedade, culpa, vergonha e depressão, além de uma série de reações somáticas e 

repercussões tardias importantes (Vannuchi & Probato, 2001; Brasil, 2002d; Barreto apud 

Teles & Melo, 2002). 

Ainda, o Quadro 6 evidencia a respeito dos efeitos acarretados à vítima decorrentes 

de violência sexual, uma mulher negou quaisquer conseqüências ao declarar: “Não me 

trouxe conseqüências nenhuma. ...passô, passô.”. Nesse caso, todos os ofensores foram 

clientes de sexo que a estupraram diversas vezes, inclusive sob ameaça de arma, tanto fora 

como dentro de sua casa.  

De acordo com Levett (2001), torna-se difícil considerar a experiência da violência 

sexual como algo raro, apesar de ser estudada como um evento incomum e com 

conseqüências específicas, mesmo que uma grande proporção de meninas e mulheres na 

sociedade ocidental o tenha sofrido antes dos dezoito anos de idade, como indicam os 

resultados de várias pesquisas.  

 

QUADRO 7 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 6: Como foi para 
você ter vivenciado este tipo de violência sexual?  

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

S COMO FOI TER VIVENCIADO ESTE TIPO DE VIOLÊNCIA? 

01 Fiquei muito revoltada...até dentro da minha casa mesmo.Quando eu penso nisso...sei lá, eu não 
quero isso nunca pra minha filha.... 

02 Humilhante. 
03 - 
04 - 
05 - 
06 - 

07 Um sofrimento...foi muito difícil pra mim, porque...eu não queria que...isso tivesse acontecido. Eu 
não gostava dele... 

08 - 
09 - 
10 - 

11 Muito ruim. Muito ruim. Eu ví que a minha vida não tinha mais sentido pra mim...só tinha sentido 
proque eu tinha que cuidá delas...(das filhas) era eu pra elas e elas pra mim (chorou). Só. 

12 - 

13 
É difícil explicá...porque um homem quando faiz isso daí...Nem por isso eu fiquei uma pessoa 

revoltada...eu cedi...um ato sexual, uma coisa que eu tive que fazê porquê eu não sabia como agi. 
Aconteceu. 

14 Foi ruim, viu. Deus me livre guarde, passá por isso de novo! Eu não quero não. 
15 Ruim, muito ruim. Revoltante. 

S= Sujeito. 
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(cont.) 
 

• Violência sexual 
 

 No Quadro 7, o foco centralizador foi na questão de como foi para você ter 

vivenciado a violência sexual, as mulheres detentas pesquisadas revelaram ter sofrido 

alguma forma de agressão física ou moral características de violência sexual. Assim, 

pudemos constatar que para a maioria (6) dessas mulheres vitimizadas, suas vivências 

causaram-lhe grande sofrimento psíquico denominado por elas como “trauma” de difícil 

superação. A situação foi entendida como revoltante e constrangedora, temida pelas 

vítimas que são mães ou tias de meninas as quais se encontram sob a guarda de terceiros, 

enquanto estas mulheres permanecem vivendo na prisão.   

 De um modo geral, todas as falas referentes as agressões sexuais sofridas, foram 

condizentes com suas expressões fisionômicas e linguagem corporal apresentadas durante 

as entrevistas, as quais, em alguns momentos, foram interrompidas por crises de choro, 

motivadas sobretudo pela revolta, sentimentos de mágoa, humilhação e profunda tristeza 

que essas mulheres deixaram transparece no decorrer de seus relatos.  

Portanto, ainda que uma das mulheres apresente-se como uma exceção, as 

vivências das demais vitimas foram traduzidas por elas como: “...difícil de explicá.”; 

“Muito ruim.”; “Eu não quero passá de novo...”; “Eu vi que a minha vida não tinha mais 

sentido...”; “Um sofrimento...”; “...foi muito difícil pra mim.”; “humilhante” e “Fiquei 

muito revoltada...”. (Quadro 7). 

A cronificação da violência contra a mulher, em especial a que ocorre em ambiente 

doméstico, é identificada por Tjaden & Thoennes (2000), nas poucas denúncias à polícia 

de vitimizações entre parceiros íntimos e em relação a crianças e adolescentes, o temor 

reverencial é o principal fator determinante do silêncio das vítimas, efetivando as agressões 

de modo a caracterizar longos períodos de vitimização. A medida que a mulher não 

consegue romper este ciclo, mais se agravam as conseqüências emocionais e físicas que 

atingem diretamente a sua saúde.  

Quando a mulher não reage à violência, sua agressividade tende a voltar-se a si 

mesma, podendo apresentar tristeza e/ou doenças psico-somáticas que se manifestam como 

auto-agressão, através de sua permanência na relação conjugal violenta (Ballone & 

Ortolani, 2001; Vieira M., 2001).  



 
 

 

427 Resultados e Discussões

Cabral  (1999) e Doxsey (2001) referem-se a desequilíbrios decorrentes de maus 

tratos, violação, falta de assistência a(s) vítima(s) e a reações somáticas como a tensão 

muscular, irritação gastrointestinal e perda de apetite. Afirmam também, a possibilidade de 

ocorrer dependências de álcool e drogas ilícitas como conseqüência do trauma psicológico 

pela violência sexual; alterações da saúde mental pela crise psicológica instalada e não 

resolvida, depressão, tentativa de suicídio e desenvolvimento de doenças de fundo 

psíquico.  

Também, quando as conseqüências não são fatais, em detrimento da violência física 

e psicológica sofrida por mulheres, Giffin (1994); Saucedo (1995) e Ballone & Ortolani 

(2001) falam em doenças produzidas a médio e a longo prazos, as quais acabam 

acompanhando todo o ciclo vital das vítimas.  

 

QUADRO 8 - Representação qualitativa das falas das mulheres detentas pesquisadas 
referente as respostas da questão 7: Em relação a experiência com este 
tipo de violência, você deu queixa à polícia? (sim/não) Por que?  

 
VIOLÊNCIA SEXUAL 

QUEIXA À 
POLÍCIA S 

SIM NÃO 
PORQUÊ? 

01 - X 
Eu fiquei com medo dele me matá...Inclusive, tinha nascido um bebezinho dele (do 

estuprador) fazia pouco tempo. Aí eles falô (os amigos): não estraga a família do cara, 
não! O cara foi injusto, né. Mas...só que não estraga a família dele não. 

02 - X Porque eu não sabia que gente da família (marido) é estrupo.Aí, não dei quexa. 
03 - - - 
04 - - - 
05 - - - 
06 - - - 

07 X - 

No dia seguinte eu achei um crime que ele cometeu...que eu não queria. No mesmo dia que 
aconteceu, eu liguei na delegacia, mas, num tinha viatura pra atendê a ocorrência, aí os 

policiais falaro que era pra eu í no outro dia de manhã na delegacia civil, que eu 
conversaria com o delegado. Não fiz exame de corpo de delito porque o delegado da 

cidade não pediu. 
08 - - - 
09 - - - 
10 - - - 

11 - X 

Porque não adiantava mais eu dá queixa. Depois que ele tinha fazido tudo isso comigo... e 
eu não fui antes, porque ele me trancava...em casa. E se eu falasse alguma coisa, ele ía me 
matá. Várias vezes ele tentô me matá...colocô faca no meu pescoço...inclusive, me deu um 

tiro que passô de raspão... 
12 - - - 

13 - X Porquê eu tive medo. Não, eu não mexia com esse negócio de polícia. Aconteceu...eu 
dexava pra lá. Acabô. 

14 - X Minha mãe tinha medo também. Eu também tinha...eu pedi pra ela. Mas, meus tios 
também falaro que se ela fosse fazê isso, só ía complicá mais....minha mãe não foi. 

15 - X Minha mãe num acreditô ne mim...que ele (padrasto) tava tentano me agarrá, queria 
arrancá minha ropa...quis me pegá... 

T 01 06  
   S= Sujeito. 
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(cont.) 
 

• Violência sexual 
 

Em relação à experiência com este tipo de violência sexual, se apresentou 

queixa à polícia, o Quadro 8 indica que a maioria (6) das mulheres não denunciou seus 

ofensores e apenas uma (1) tomou essa iniciativa.  

Segundo Rusche (2002), uma dificuldade que faz as mulheres procurarem pouco 

pela ajuda oficial, é o número reduzido de delegacias em relação à alta incidência diária de 

casos de violência doméstica em todo o Brasil e a falta de orientação de locais onde 

conseguirem ajuda psicológica e jurídica. A autora defende que, não basta abrir novas 

unidades policiais no território nacional para registro de queixas, sem que exista uma 

estrutura de apoio onde a mulher se sinta segura para se contrapor a uma relação de 

violência. 

No Brasil, a mulher que sofre algum tipo de violência doméstica, o que inclui a 

sexual, precisa ir pessoalmente à delegacia geral de polícia ou a uma DDM para registrar o 

fato. Se for da vontade da vítima, ela poderá abrir um processo, porém, habitualmente 

passará por situações de constrangimento, uma vez que terá que dizer todas as suas queixas 

na presença do marido. Sua baixa auto-estima, a faz sentir-se intimidada pela presença do 

ofensor e quando procura uma delegacia, não quer na verdade, a separação, mas apenas 

que seu marido receba uma corrigenda da polícia (Saffioti apud FAPESP, 2002; Rusche, 

2002). 

A única vítima que denunciou a violência sofrida, o fez somente no dia seguinte ao 

estupro, apesar de ter telefonado na delegacia local no mesmo dia em que foi violentada 

sexualmente. Afirmou então, ter sido informada por policial de plantão, que não havia 

viatura disponível para atender a ocorrência e que deveria procurar a polícia civil somente 

na manhã seguinte. Segundo relatou-nos, o exame de corpo de delito não foi realizado, 

porque o delegado que atendeu o caso no dia seguinte a sua vitimização, não o solicitou.  

Porém, após a ofensa sexual, toda mulher vitimizada necessita de atendimento 

médico e psicológico para o cuidado e tratamento das conseqüências da violência sofrida, 

devendo passar por exame de corpo de delito, o qual se fundamenta nas comprovações das 

conjunções carnais recentes, nas ausências de consentimento das vítimas e no 

estabelecimento de uma relação biológica entre os ofensores e suas vítimas através de 

técnicas laboratoriais forenses aplicadas às provas materiais obtidas por ocasião do crime. 
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Trata-se de situação de ordem legal que procede quando o fato é denunciado, sendo 

realizado no IML mais próximo da região onde a vítima foi violentada (Brasil, 1998; 

Cfêmea, 1998; Reis, 2001; Brasil, 2002d; Teles & Melo, 2002).  

Quanto ao porquê  deram queixa ou não à polícia, quatro (4) mulheres detentas 

afirmaram não terem denunciado o caso as autoridades policiais, por se sentirem impedidas 

diante o medo das ameaças de morte feitas por seus ofensores. (Quadro 8). 

De acordo com resultados de pesquisas apresentados pelo (Como..., 1999), a recusa 

e o medo do estigma social, são freqüentes e impeditivos ao pedido de ajuda pela mulher. 

Assim, estudos selecionados no período de 1993 a 1999, sobre a busca de ajuda por parte 

de mulheres agredidas fisicamente tendo seus parceiros como ofensores, mostraram que de 

22% a quase 70% delas, nunca tinham revelado sua situação a ninguém e as que pediram 

ajuda, dirigiram-se a membros da família e aos amigos. Poucas porém, procuraram a 

polícia para denunciar os maus-tratos sofridos.  

Harazim (1998) resgata que os elevados dados anuais levantados em todo o Brasil 

pelo CNDM, revelam elevado número de denúncias em DDM no atendimento à mulher. 

Porém, segundo a autora, apesar desta elevada quantidade de denúncias, muitos casos 

foram subestimados, devido ao medo das vítimas diante as intimidações de diversas 

naturezas recebidas dos ofensores. 

Conforme o Quadro 8, apresentando as falas das mulheres pesquisadas, uma (1) 

delas informou que não procedeu à denúncia à polícia porque “...não sabia que gente da 

família (marido) é estupro.”, referindo-se a relações sexuais forçadas no casamento 

enquanto violência sexual, o que segundo seu depoimento, a fez continuar na condição de 

esposa, submetendo-se aos espancamentos e estupros freqüentes pelo companheiro em sua 

casa.  

Apesar das ofensas sexuais serem comuns nos relacionamentos amorosos ou 

conjugais, coexistindo com outras formas de violência nas quais, intimidações e coerções 

se fazem presentes, a legislação brasileira não prevê o direito da mulher se recusar a ter 

relações sexuais com seu marido, situação que sustenta a idéia milenar de que a mulher é 

propriedade do homem e que pode ser usada por ele como um objeto sexual (Kahn, s.d.b; 

Schwartz, 1991; Dupre et al., 1993; Warshaw, 1996; Cabral, 1999; Vera, 2000; Andrade, 

2001; Teles & Melo, 2002).  
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Por fim, a outra detenta pesquisada que também não deu queixa à polícia e foi 

vítima de abuso sexual pela primeira vez aos 12 anos de idade, justificou sua conduta da 

seguinte forma: “Minha mãe num acreditô em mim...que ele (padrasto) tava tentano me 

agarrá, queria arrancá minha ropa...quis me pegá.”.   

Pesquisa realizada no Brasil e mencionada por Ballone & Ortolani (2001) revelou 

que, as violências sexuais contra crianças e adolescentes chegam a 13% do total das 

denúncias de violência recebidas pelo Serviço de Advocacia da Criança, sendo a família 

dos menores, responsável por 62% dos casos de violência sexual. O pai aparece como o 

principal ofensor em 59% das vezes, seguido pelo padrasto em 25%. Os autores citam 

também, que as violências sexuais geralmente aparecem vinculadas a outras formas de 

agressão, como as violências físicas e a restrição à liberdade.  

Levett (2001), ao mencionar a Nigéria como um país onde a incidência de violência 

sexual é alta contra crianças, sendo a grande maioria dos ofensores seus parentes, ser 

comum que as famílias escondam o fato do mundo exterior, com o propósito de manter sua 

reputação, pois, o estigma, a vergonha e a desvalorização são impingidos pela sociedade à 

mulher ou à criança vitimizada, o que acaba por proteger o ofensor. 

De modo geral, Doxsey (2001) menciona alguns fatores como inibidores da 

denúncia da violência conjugal e familiar, a serem: a crença de que a violência é 

temporária; a conseqüência de uma fase difícil; o receio de possíveis dificuldades 

econômicas na ausência do companheiro; a situação dos filhos caso este tenha ficha na 

polícia ou fique desempregado; a vergonha perante os filhos; a pena do ofensor que é 

violento só quando bebe; a vergonha da mulher de ser vista depois de espancada; a falta de 

apoio familiar; o medo do ofensor; o sentimento de culpa; o receio de ficar sozinha; a falta 

de informações; a baixa auto-estima; a falta de infra-estrutura e o atendimento precário de 

delegacias gerais, especializadas ou juizados especiais e/ou descrença nos serviços 

públicos prestados (Medrado & Pérez, 1992; Saffioti & Almeida, 1995; Como..., 1999; 

Stringueto, 2000; Teles & Melo, 2002). 

Conforme evidenciado no Quadro 8, a única detenta pesquisada que afirmou ter 

dado queixa à polícia, assim o fez por entender que havia sido vítima de estupro 

consumado sem qualquer possibilidade de resistência, pois se encontrava dopada, sob 

efeitos de cocaína e álcool. Considerando então, as condições em que ocorreu a agressão, a 

suspeita inicial de provável estupro se deu pela percepção da própria vítima de que ela 

havia sido deflorada, devido à presença de sangramento vaginal, confirmação obtida 
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durante o pré-natal de uma gestação, produto da violência cometida por um ex-namorado 

da vítima. 

Sobre os efeitos físicos de um estupro, os mais rapidamente notados pelas vítimas 

são os reais ou evidentes, em especial, o sangramento vaginal e/ou anal, causado pela 

agressividade brutal do ofensor. Logo a seguir, de acordo com Warshaw (1996), 

demonstra-se grande preocupação com uma possível gravidez, medo que tende a absorver 

toda a atenção da mulher vitimada. Porém, suas esperanças “...de não dizer nada a 

ninguém sobre o estupro podem desaparecer à medida que os sinais inconfundíveis da 

gravidez aumentam.”.  

Alguns depoimentos, indicaram certa dualidade de sentimentos no tocante a 

denúncia do ofensor quando parceiro sexual da vítima. Assim, ao mesmo tempo em que 

uma das vítimas admitiu ser a omissão, um comportamento grave, ao assegurar que 

“...quanto mais os homens batem, mais eles querem bater...”, também afirmou: “Não 

denunciei as vezes que eu apanhei...porque eu gostava do meu marido. Eu achava que a 

gente podia se entendê...a gente tem muito medo de perdê o parceiro da gente. Eu sô 

romântica...eu gosto de tê uma pessoa e ficá do lado dessa pessoa. Quando eu gosto 

muito...eu que quero reconciliá...perdôo fácil.”. Então, prossegue seu depoimento tentando 

atenuar as agressões que sofreu de dois parceiros sexuais: “Eles não são violentos assim, 

eles não queria que eu morresse não. Tanto é que quando meu marido descobriu que eu 

tava traino ele...ele pegô, me jogô no chão, tentô me enforcá, mas se arrependeu. Aí, me 

soltô. Não fazem esses mal...maiores.”. 

Segundo Ballone & Ortolani (2001), muitas vezes, a mulher mantém uma relação 

de cumplicidade com as atitudes agressivas do parceiro e isso pode ocorrer por advir de 

famílias onde a violência e os castigos físicos já faziam parte do seu cotidiano. Então, 

automaticamente, tendem ao desejo de continuarem vivenciando este processo em suas 

relações afetivas atuais. Mesmo que não conscientes, durante a escolha do parceiro sexual, 

elas podem preferir homens mais agressivos, brigões e ciumentos, ao vê- los como seus 

protetores cuja agressividade exagerada é entendida pela mulher como demonstração ou 

prova de amor. 

Vieira M. (2001) e Silva (2002) acreditam que fatores como: o poder financeiro e 

econômico do parceiro ofensor; a cultura do ciúme; o impedimento à entrada no mercado 

de trabalho ou mesmo a ascensão da mulher em sua carreira profissional vista como 

concorrência pelo homem, exercem forte influência na suportabilidade das agressões 
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sofridas pela mulher. No entanto, quando ela ama seu companheiro, tende a aceitar a 

posição de vítima como uma demonstração de amor.  

Esse relato, também nos remete a pensar na habitual condição de subalternidade da 

mulher latina em relação ao homem como seu parceiro nas relações afetivas e sexuais, 

condição já exaustivamente citada por inúmeros autores em pesquisas que abordam 

questões relacionadas a gênero. Sustentados no fato de que nossa sociedade não somente 

admite, como apóia a passividade e a submissão da mulher, apontam para papéis tidos 

como adequados àquela que ocupa a posição de esposa ou parceira, inserida portanto, em 

uma relação afetiva e sexual com um homem, visto e aceito no contexto da  sociedade 

brasileira, como agente dominador por natureza.  

 

QUADRO 9 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas pesquisadas 
referente as respostas da questão 8: Através da violência, você ficou 
com cicatriz(es) no corpo? (sim/não) Qual(is) objeto(s) a(s) 
provocou(caram)? Em qual(is) circunstância(s) foi(ram) ocasionada(s)? 

 
CICATRIZ(es) 

S SIM NÃO OBJETO(s) CIRCUNSTÃNCIA(s) 

01 X - - 
Queda de árvore na infância. Ele (amásio) me arranhava sabe, jogava as coisa ne 
mim...sapato. Me dexava roxa, mas, depois...sumia né, as mancha roxa...mas, nunca 
tive...assim...de corte.  

02 X - Faca / Lata 
Pedra / Unhas  

Agressões físicas pela  mãe e marido; tentativa de suicídio cortando -se com faca, ao 
estar embriagada. 

03 X - 
Chapa quente de fogão a lenha 

Revolver 
Queimadura proveniente de briga na infância com irmão; tiro de  raspão durante 
tiroteio na favela;  queda de cima do guarda-roupa. Das vezes que meu pai, minha e 
mãe e o rapaiz que eu vivi com ele me bateu...eles nunca dexô marca no meu corpo 

04 X - - Quedas na infância de cima da laje da casa onde morava. 

05 X - Capa plástica de fio elétrico  Queimadura com plástico derretido na infância no rosto e no pé, devido a incêndio 
ocorrido na fiação elétrica de sua casa. 

06 X - 
Carteira escolar 
Brasa de cigarro  

Lâmina de barbear 

Cortou supercílios na infância.Queimaduras com pontas de cigarro e cortes no braço 
esquerdo por briga em outra prisão com internas rivais. 

07 X - Lâmina de bisturi  
Ferragem de automóvel 

Cirurgia no pé. 
Acidente de trânsito. 

08 X - 

Facão / Faca / Revolver 
 Enxada / Cinturão de couro 

Balde / Tesoura / Pé de cabra  Ferragem 
de carro 

Lâmina de bisturi  

Múltiplas agressões físicas provocadas pela mãe, irmãos, marido, filho e polícia;  
Acidente de trânsito;  
Cirurgias no pé por fratura causada com pé de cabra e na face por queda de 
bicicleta. 

09 X - Escapamento quente de moto. Queimadura na perna ao descer de uma motoclicleta  

10 X - Água fervente 
Lâmina de bisturi  

Queimadura acidental no abdome  
Cirurgia no joelho devido a acidente de motocicleta  

11 X - 

Bala de revolver / Pau / Fio elétrico 
Escapamento de motocicleta / Garfo  

Plático derretido / Cabo de faca /  Lâmina  
de barbear / Borracha  

Tiro de raspão desferido pelo amásio durante tentativa de fuga após briga do casal; 
Agressões físicas provocadas pelo pai e amásio; Queimadura com garfo (talher)  
marca de juramento entre amigas. 

12 X - 

Vidro  
Faca  

 Cirurgia por acidente de moto. 
 

De vidro...eu bebia demais e saída fora do meu normal e dava murro nas venezianas 
da minha casa e, faca, foi uma briga que eu tive. Aí, tomei treis facadas.acidente...de 
moto. Foi cirurgia as do acidente...cicatriz na cabeça e na perna.  

13 X - 
Arame  

 Malha de ferro 
Lataria da bicicleta  

Cortei a sombrancelha na cerca de arame; Durante um jogo de malha com uns 
rapazes…acertô na minha cabeça e cortô.  
Queda de bicicleta quando eu cortei o nariz.  

14 X - 

Faca  
 Bala de revolver 

O pai do meu filho (ex-namorado) que me riscô com a faca, que queria me matá...aqui 
nas costa. Aí, começô saí tiroteio e eu saí correno pra dentro da casa de uma 
vizinha... Aí, pegô. Eu só senti, quando eu entrei pra dentro da casa dela...que ela viu 
que eu tava com a perna cheia de sangue... 

15 X - 
Ferragem de carro 

Pau  
 Fio de ferro  

Ele (ex-namorado) me atropelô com um carro. Fui pará no hospital. Quebrei a 
clavícula...e..colocô platina. …ele (atual parceiro) bebia muito e me espancava... 

T 15 0  
   S= Sujeito. 
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• Cicatrizes corporais 

 

Neste Quadro 9, relativo a questão: você tem cicatrize(s) no corpo, todas as (15) 

mulheres detentas responderam afirmativamente.  

Quanto aos objetos que provocaram lesões e posteriores cicatrizes corporais nessas 

mulheres, os relacionamos a seguir de acordo com o número de vezes em que foram 

mencionados: faca/facão e tesoura (6);  lâmina de bisturi (cirurgias) e lâmina de barbear 

(6); lata e ferragens de veículos (4); revolver (4); fio elétrico e fio de ferro (3); 

escapamento quente de motocicleta e chapa quente de fogão (3);  pau e pedra (3) e, unhas, 

carteira escolar, brasa de cigarro, enxada, cinturão de couro, balde, pé de cabra, água 

fervente, garfo (talher), plástico derretido, cabo de faca, borracha, vidro, arame e malha de 

ferro, foram mencionados somente uma (1) vez cada. 

Sobre a violência no âmbito doméstico, Cabette & Chicarino (1998) e Ballone & 

Ortolani (2001), reafirmam tratar-se de atos ocorridos habitualmente no lar e em situações 

cotidianas, sendo comum o uso de objetos domésticos como instrumentos para provocar 

lesões, que vão desde agressões corporais do tipo chutes, tapas e socos até o arremesso das 

vítimas contra a parede ou o chão, provocando lesões graves e conseqüências letais, devido 

principalmente, a descomunal desproporção física entre os sujeitos ativos e passivos.  

Quanto ao uso de armas ou objetos que podem ser empregados pelos ofensores 

sexuais para que atinjam seus intentos, sem que a vítima reaja à violência sexual, 

especialmente nos casos de estupro e AVP, alguns estudos apontam que as armas mais 

utilizadas são revólver e faca. No entanto, estas são mais empregadas contra mulheres e 

adolescentes, dificilmente contra crianças, por tenderem a obedecer aos ofensores adultos 

conhecidos, como pai, padrasto e tio, de quem dependem para sobreviver e por sua 

desvantagem física em relação ao ofensor. De modo geral, alguns estudos também 

mencionam que, na maioria dos crimes sexuais, o ofensor não utilizou arma para intimidar 

ou ferir sua vítima (Greenfeld, 1997; Pimentel et al., 1998; Drezett, 2000; Reis, 2001).   

Importante observar que, dentre o total de casos relatados pelas mulheres 

pesquisadas, quanto à(s) circunstância(s) em que as cicatrizes foram ocasionadas, nem 

todas provém de agressões físicas que caracterizam violência perpetrada por outrem ou 

pela própria vítima. 

Embora não tenhamos nos preocupado em registrar o número total de cicatrizes 

físicas de cada mulher, anotamos que dentre todos os relatos, dezenove (19) situações 

diferentes de ferimentos não se relacionam a agressões físicas motivadas por atitudes de 
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violência, e, quinze (15) dizem respeito a espancamentos e lesões físicas provocadas 

principalmente por armas de fogo e arma branca durante agressões decorrentes de brigas 

com pessoas conhecidas, a maioria das vezes, em ambiente doméstico.  

Para muitos estudiosos, tanto a violência doméstica como a intrafamiliar, recobrem 

todas as atitudes ofensivas ocorridas no seio da família e, uma vez integrante da 

experiência de muitos lares, pesquisadores concordam que a casa é um dos lugares mais 

perigosos das sociedades modernas, vitimizando diariamente grande número de mulheres, 

dentre as quais, algumas chegam a ser assassinadas por seus parceiros sexuais (Giffin, 

1994; Saffioti, 1994b;  Cabral, 1999; Corrêa, 2000; Oliveira apud Doxsey, 2001; Teles & 

Melo, 2002).  

Dados de um estudo realizado pela Procuradoria da Mulher da Nicarágua, apontam 

que em 2001, 36 mulheres foram assassinadas com armas de fogo, arma branca ou golpes 

com objetos pesados, tendo como ofensores seus cônjuges, casais e ex-companheiros das 

vítimas, durante conflitos intrafamiliares (CLADEM, 2002). 

Apenas quatro (4) detentas, relataram ter adquirido todas as suas cicatrizes no 

período da infância, decorrentes de quedas ou em circunstâncias similares, não tendo 

portanto, qualquer relação com atos de violência doméstica, institucional ou urbana. 

Somente uma (1) detenta revelou tentativa de suicídio ao cortar seus pulsos com 

faca quando embriagada e, os demais depoimentos possíveis de serem considerados mais 

significativos e que não ocorreram em espaço domiciliar, caracterizam-se por: 

queimaduras com pontas de cigarro e cortes com lâminas de barbear, durante briga entre 

internas rivais em outra prisão; cirurgias no pé devido a fraturas causadas por golpes com 

um pé de cabra desferidos pelo marido; três facadas recebidas durante uma briga de rua 

com colega; atropelamento intencional com um carro dirigido por um ex-namorado e, tiros 

disparados durante brigas entre gangues rivais em favelas. (Quadro 9). 
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QUADRO 10a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 9: Você já sofreu 
algum tipo de violência física ou moral provocada por policial(is) ou 
outro(s) agente(s) da lei? (sim/não) De qual tipo? Em qual(is) 
situação(ões)?  

 
VIOLÊNCIA POLICIAL 

FÍSICA 
MORAL S 

SIM NÃO 
TIPO? QUAL(is) SITUAÇÃO(ões)? 

01 X - 
Moral só...porque eles me xingô de 

vagabunda...Mas, físico não. Nunca me 
batero. 

...na delegacia, quando a polícia me prendeu. 

02 X  

Moral sim. (um policial) mostrá assim o 
pênis pra gente. Ele chegô lá, desbotoô ...o 

coiso duro e falava pra mim: põe a mão 
aqui. Aí, ele pôs pra dentro e mandô eu ficá 

quietinha 

...o dia que eu fui presa na cadeia de C., eu tava presa na 
grade...eu tava muito nervosa. Eu fiquei presa lá dentro no 
quartinho, na grade né. Algemada, em pé na grade a noite 
inteira, sem água, sem nada, em pé. Não tinha como deitá. 
Em pé na grade. Me puzeram uma mão na grade e a outra 

solta... 
03  X - - 
04 X  Tapas na cara...xingá de vagabunda...  Na FEBEM. Na rua quando eu era parada por policiais.... 
05 - X - - 
06 - X - - 

07 X - Murros, coronhadas e xingamentos.  

Quando eu fui presa tava grávida de 4 meses...tinha várias 
marcas da agressão dos policiais...me xingaram de vários 
nomes. Falaram que eu era safada...me bateram durante 

umas duas horas. Eu fui presa era 1 hora da tarde, aí, eles 
colocaro a gente numa salinha. Batero na gente. Depois, 

eles levaro a gente prum canavial, eu e a menor. Batero na 
gente. Depois, dexaro a gente sentada das 3 até as 9 horas 

da noite...  

08 X - 

Xingá baixo calão...de vagabunda, de 
safada...que eu não era uma pessoa dígna, 

uma sem vergonha... murros na cabeça, 
algema muito apertada Me espancaro 

muito com chute na barriga, no joelho, no 
tornozelo, é...muitos socos na altura da 

cabeça, no ouvido...soco, tapa, 
coronhada... 

...dentro da minha casa. Foi quando eles (policiais) 
abordaro a minha casa, e queria droga...porque 

queria...não acharo a droga...eles ficaro mais violento, 
começaro a quebrá toda minha casa. Foi quando eu fui 

presa. 

09 X - Eu levei um tapa na cara... No Distrito, no depoimento...quando eu tava sendo detida. 

10 X - Tapa na cara, murro no estômago 
...quando eles pegam...judiam, espancam. 

Dentro da minha casa eu com droga, eles me levaram pro 
meu quarto e  começaram me batê de...mão, tapa na 

cara...inclusive eu tava grávida ainda. Tava de 7 meis. Eles 
me batero na cara, no estômago... 

11 X - 

Espancamento, abuso sexual, tapa na cara, 
puxão de cabelo, pisada no pé, 

xingamentos, choque na unha, cacetete e 
coronhada (revolver). 

 

Aí, ele  (o policial) pegô no meu pescoço, no meu cabelo e 
feiz eu chupá o pinto dele...lá no mato, na berada do 

canavial, perto do carro. Aí, os policiais, batia na gente e 
falava que quando ficasse de maior e eles pegasse a gente 

na rua...que eles ía dá um sumiço na gente. Cacetete. 
Caibrada (coronhada) de revolve...na cabeça. Tapa na 

cara, chute, levantava nossa cabeça lá em cima. 
Pisava no nosso pé...dava choque na unha. 

12 X - Espancamento e xingamentos 

No Distrito quando eu fui detida. Eu fiquei 24 dias lá. Os 
24 dias eu apanhei e...sem exceção. Eles me tirava para 

fazê pergunta...eu não sabia, eles me batia de tapa e murro 
no rosto e nos rins.  

13 X - Ofensa moral, xingamentos.  
 

…eu tinha tomado remédio demais que eu fui tentá me 
matá. Depois, fiquei internada...o médico feiz um boletim 
de ocorrência, mandô na delegacia...o delegado me xingô 

eu, me ofendeu demais.  

14 X - 

Espancamento. Eles me bateram... 
me jogaram spray no meu olho, 

me xingaro de tudo quanto é nome, me 
ameaçaram. 

Todas as vezes que eles me parava na rua!…na casa do 
meu ex-namorado... que eles cataro droga lá…me jogaro 
no chão, me deram um monte de chute...um monte de tapa 

na minha cara... 
15 - X - - 
T 11 04  

S= Sujeito 
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• Violência policial 

 

Com referência ao Quadro 10a, na questão sobre se as mulheres pesquisadas já 

sofreram algum tipo de violência física ou moral provocada por policial(is) ou 

outro(s) agente(s) da lei, onze (11) detentas afirmaram que sim e quatro (4) responderam 

que não.  

Ao abordarem a violência policial presente na repressão da criminalidade, Njaine et 

al. (1997) mencionam que no Brasil, há um interesse freqüente por parte de órgãos 

governamentais de acobertar mortes provocadas pelo confronto com policiais. Afirmam 

ainda que, continua crescendo o número de mortes de civis em nosso país, delinqüentes ou 

não, por policiais civis e militares e também a não identificação de muitas vítimas mortas 

por serem supostos criminosos, resistirem à prisão e/ou encontrarem-se fortemente 

armados quando abordados pela polícia.  

Belli (1999) e Tognolli (2000) também citam que a violência policial se manifesta 

como transgressão aos estatutos legais “...que impõem limitações ao poder de polícia e 

definem direitos individuais básicos.” De acordo com o senso comum, à pessoa criminosa 

é tida como agente destruidora da harmonia social e a justificação da violência policial, 

geralmente é acompanha da caracterização do crime e do potencial criminoso, apoiado 

portanto, pela sociedade que espera seja cortado o mal pela raiz.  

Esta mesma violência, é portanto, dirigida à mulher presente tanto no espaço 

privado como no espaço público e no interior de instituições, caracterizada por atitudes 

repressivo-punitivas, de abuso sexual contra menores, violência sexual e espancamento de 

mulheres abordadas em atitudes suspeitas nas ruas ou mesmo detidas em flagrante delito 

no interior de suas residências (Fontana, 1999; Giordani et al., 2002). 

Conforme o Quadro 10a, quanto ao tipo de violência sofrida, dentre todas as 

mulheres detentas pesquisadas e vitimizadas, seis (6) foram agredidas tanto moral como 

fisicamente; três (3) receberam apenas ofensas morais e duas (2) foram alvo de agressões 

que caracterizam violência física, principalmente de espancamentos com e sem a utilização 

de armas como coronha de revolver e cassetete. 

Sendo assim, destacamos alguns trechos de falas mais significativas, as quais 

configuram bem os tipos de violência acima citados: “Tapas na cara...xingá de 

vagabunda...”; “Murros, coronhadas e xingamentos.”; “...espancaro muito com chute na 

barriga, no joelho, no tornozelo, é...muitos socos na altura da cabeça, no ouvido...soco, 

tapa, coronhada...”; “Tapa na cara, murro no estômago ...quando eles pegam...judiam, 
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espancam... “; “...mostrá assim o pênis pra gente. Ele (policial) chego lá, desbotoô ...o 

coiso duro (pênis) e falava pra mim: põe a mão aqui. Aí, ele pôs pra dentro e mandô eu 

ficá quietinha.”; “Espancamento. Eles me bateram...me jogaram spray no meu olho, me 

xingaro de tudo quanto é nome e me ameaçaram.” e “Cassetete. Caibrada (coronhada) de 

revolve...na cabeça. Tapa na cara, chute, levantava nossa cabeça lá em cima. Pisava no 

nosso pé...dava choque na unha.” 

 Relatos de mulheres detentas espancadas por funcionários de algumas prisões 

brasileiras, descritos por Mariner & Cavallaro (1998) e Presídio... (2000c), denotam que os 

motivos desencadeadores das agressões físicas perpetradas, por vezes, foram banais e que, 

além da violência física caracterizada por tapas, chutes, murros e tentativas de 

estrangulamentos, internas costumam sofrer humilhações e insultos provocados por meio 

de agressões verbais, partindo principalmente de policiais masculinos. 

Ao serem questionadas sobre em qual(is) situação(ões) tais violências se deram, a 

maioria dos detentos investigados mencionou o(s) local(is) onde foi agredida que são: nas 

dependências de delegacias ou de DPs, seis  (6) casos; nas ruas quatro (4) casos; no mato 

ou canavial três (3) casos; em casa três (3) casos e na FEBEM uma (1) detenta, ex- interna 

dessa instituição para menores delinqüentes, onde permaneceu por seis meses antes de ser 

recolhida na Cadeia pesquisada.  

Em relação à ocasião em que foram agredidas por policiais ou outros agentes da lei, 

mais da metade (6) das detentas vitimizadas afirmou que foi alvo de agressões físicas e/ou 

morais no momento em que recebeu voz de prisão e/ou minutos até horas antes da sua 

detenção na Cadeia. Nenhuma no entanto, referiu ter sido agredida por agentes carcerários, 

investigadores, policiais ou delegado, no interior da prisão pesquisada.   

Outras situações relatam maus tratos sugestivos de tortura descritas como: “Eu 

fiquei presa lá dentro no quartinho, na grade né. Algemada, em pé na grade a noite 

inteira, sem água, sem nada, em pé. Não tinha como deitá. Em pé na grade. Me puseram 

uma mão na grade e a outra solta...” e “Eu fiquei 24 dias lá. Os 24 dias eu apanhei 

e...sem exceção. Eles me tirava para fazê pergunta...eu não sabia, eles me batia de tapa e 

murro no rosto e nos rins.”. Outra situação mencionada, refere-se a uma mulher que 

apanhou de policiais mesmo estando visivelmente grávida, ao declarar: “Dentro da minha 

casa eu com droga, eles me levaram pro meu quarto e começaram a me batê de...mão, 

tapa na cara...inclusive eu tava grávida ainda. Tava de 7 meis. Eles me batero na cara, no 

estômago...”. 
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Como um fator integrante do processo de aculturação das pessoas detidas em 

prisões, Silva (2001) menciona uma cultura de violência que se espelha em atitudes 

agressivas da polícia, enquanto instrumento repressor do crime, cujas ações muitas vezes 

caracterizam-se pela prática de tortura, tanto nas ruas como no interior das instituições 

penais brasileiras (Leal, 1991; Adorno apud Silva, 1999; Fuschini & Reina, 2002; Pinho, 

2002).  

Klinke & Alcalde (1998) e Faerman (1998) reafirmam esta situação, ao 

comentarem que a prisão em si é uma tortura passiva, cuja rotina é degradante para a 

população de condenados(as), por ser composta por espancamentos, falta de espaço e 

ausência de assistência médica e jurídica, o que contribui para a ocorrência de freqüentes 

rebeliões e múltiplas violências resultando inclusive em mortes.  

Não raro, é freqüente a violenta vistoria policial de detentos(as), caracterizada por 

notórios instantes de brutalidade, o que inclui execuções primárias, envolvendo policiais 

civis e militares. Há diversos relatos na mídia de espancamentos de presos(as) por 

policiais, após o domínio de rebeliões e tentativas de fuga. Além, muito mais freqüentes e 

até crônicos, são os abusos que não chegam a implicar em morte, mas atingem níveis de 

tortura (Sá, 1998; Magalhães, 2000; Aguiar, 2000; Silva, 2000; Magdabosco, 2000; 

Fuschini & Reina, 2002; Giordani & Bueno, 2002a).  

Diversos depoimentos de pessoas presas em prisões brasileiras, confirmam a 

existência de salas de tortura em Delegacias ou DPs do Brasil, utilizadas como meio de 

interrogatório de suspeitos criminosos (Mariner & Cavallaro, 1998; Magalhães, 2000; 

Aguiar, 2000; Silva, 2000; Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).  

Leal (1991) afirma que nestes locais são realizadas práticas “policialescas” ou 

“inquisitoriais”, infrações praticadas em decorrência do exercício de uma função pública, 

portanto, por motivo meramente funcional ou instrumental, contra suspeitos e acusados de 

crimes comuns, objetivando coletar informações ou confissões. 

Trata-se de um dos fatores contribuintes para que inúmeras publicações científicas 

e não científicas contemplem a falência do atual sistema prisional, embasadas em situações 

óbvias envolvendo problemas que vão desde os altos índices de violência até a desenfreada 

criminalidade no Brasil (Mariner & Cavallaro, 1998; Rudnicki, 1999; Ryff, 2001; Pinho 

2002; Ferrari, 2002). 
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Ainda, de acordo com o Quadro 10a, frente as informações de duas mulheres 

detentas, elas foram vítimas de AVP, tendo como ofensores, um policial e um investigador 

de polícia respectivamente. Na ocasião desta agressão, a detenta referiu estar com 16 anos 

de idade e se encontrava em companhia de uma colega maior de idade a qual, no mesmo 

local, foi violentamente estuprada por outro investigador de polícia, parceiros de plantão. 

As duas ocorrências de violência sexual são evidenciadas nas declarações: “...um policial 

mostrô assim o pênis pra gente. Ele chegô lá, desbotoô ...o coiso duro e falava pra mim: 

põe a mão aqui. Aí, ele pôs pra dentro e mandô eu ficá quietinha.” e “Aí, ele pegô no meu 

pescoço, no meu cabelo e feiz eu chupá o pinto dele...lá no mato, na berada do canavial, 

perto do carro.”.  

Ao considerar o abuso de poder por parte de policiais tanto nas ruas como nas 

prisões e as condições subumanas e promíscuas nos cárceres brasileiros, Fier (2001) cita a 

ocorrência de agressões físicas sofridas por internos(as), em particular a violência sexual 

integrante de um círculo vicioso de promiscuidade e de infecções de difícil controle.  

 



 
 

 

440Resultados e Discussões 

QUADRO 10b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 9: Em relação à 
violência perpetrada dentro de instituição prisional ou fora, como 
você se sentiu? Qual foi sua reação? 

 
VIOLÊNCIA POLICIAL 

INSTITUIÇÃO 
PRISIONAL* S 

DENTRO FORA 
COMO SE SENTIU?  REAÇÃO 

01 - X 
A droga não era minha! Não é justo 
isso...a gente vai pagá por uma coisa 
que não é da gente. (injustiçada) 

...humilhada. 

02 X - 

...muito humilhada. Por causa 
daquela droga, já pensô que eu era 
tranquera, mas, eu não sô não.  

De nojo, fiquei indignada, com medo...dele 
batê e falá que eu tinha falado alguma 
coisa. Porque pode espancá você alí. Falei: 
cês pega os fraco, porque os grande cêis 
passa por cima. Oh, o negócio é o seguinte, 
cê para com isso.  

03 - - - - 

04 X X Me revoltava mais...aí que eu vendia 
(drogas) mesmo. 

Ah, eu discutia, xingava, mas não 
adiantava...a polícia... 

05 - - - - 
06 - - - - 

07 - X 
...me senti ofendida...num...tinha 
nada a vê com o fato que tinha 
ocorrido (injustiçada). 

Chorei. 
 

08 X X 

Eu achei que era o fim do mundo... 
que aquilo não era normal.  
Os policiais estavam drogados 
mesmo! Estavam com cocaína!  
Cada um levô uma tantada de 
cocaína, cheraro, eles tava que nem 
um loco dano tiro...quebraro a casa... 
eles tava alucinado.  

Eu gritei...pedi pelo amor de Deus. Eles 
dissero assim: se tivé ou não tivé...vocês 
vão pra cadeia. Chorei de medo...fiz xixi na 
ropa, pedi pelos filho dele (do 
policial)...pedi por tudo que era mais 
sagrado... 
 

09 - X Com medo. Chorei.. 

10 - X Muito mal. Nenhuma. Porque...não posso fazê nada. 
Com polícia...dexei eles me baterem. 

11 - X 
Muito mal. Eu não podia falá nada 
pra ninguém...porque foi com policial 
e dava alguma coisa... 

Gritei. Chorei.Eu fui tentá corrê, mas, ele 
me batia.  

12 - X 

Eu pedia a morte. Eu dava umas 
cabeçada na parede e pedia pra 
morrê. Senti que o mundo tava 
acabano que eu tava apanhano 
inocente... 

Dava várias cabeçada na parede, gritava. 
Tentei me enforcá lá... 
com a blusa. Arranquei a blusa e pindurei 
lá na grade. Cortei os braço com gilete… 
Entrei em depressão…   

13 - X 

Eu me senti péssima, porquê...além 
eu tentá o suicídio, vô pro hospital, 
fico internada, depois...o delegado 
me intima lá e me xinga... 

Eu falei pra ele que eu nunca mais ía fazê 
isso. 
 

14 - X 

Eu me senti humilhada… Fiquei com medo porque eles (policiais) 
falava que ía me levá pro meio do canavial 
e ía me matá.... (olhos lacrimejaram). Aí, eu 
comecei a chorá… 

15 - - - - 
T 03 10  

S= Sujeito. *Dentro=Cadeias, Penitenciárias, FEBEM. Não considerados Delegacias, Distritos Policiais e 
Departamentos Policiais. Fora=mato, canavial, auto-estradas, ruas, residências, viatura policial e outros. 
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• Violência em instituições prisionais 
 

Em relação à questão sobre a violência perpetrada dentro de instituição 

prisional ou fora, podemos verificar no Quadro 10b, que poucas (3) mulheres afirmaram 

terem sido agredidas por policial(is) ou outro(s) agente(s) da lei dentro de alguma 

instituição prisional, dez (10) mulheres foram vítimas fora de ambientes prisionais e duas 

(2) citaram que foram alvos de agressões tanto dentro como fora desses locais.  

Relatório da HRW, em 1998, registrou muito menos queixas de violência 

praticadas por funcionários nas prisões femininas do que nas masculinas, sendo que, 

embora raros, os casos de espancamentos sofridos por mulheres detentas envolveram mais 

policiais de fora do que funcionários das prisões visitadas.  

Ao serem indagadas a respeito de como as vítimas se sentiram sendo agredidas 

por indivíduos considerados pela Justiça e pela sociedade como representantes da lei, o 

sentimento de mal-estar gerado pela violência policial sofrida, foi geral e traduzido pelas 

mulheres através das expressões: “humilhada”; “revoltada”; “com medo”; “ofendida”; 

“muito mal”; “péssima”; “injustiçada”; “com nojo” e “indignada”.   

Especificamente no caso de uma mulher que sofreu violência policial dentro e fora 

de casa, ao manifestar seus sentimentos por ocasião das agressões de que foi alvo, 

mencionou: “Eu achei que era o fim do mundo...que aquilo não era normal.”.  E justificou 

sua indignação afirmando que: “Os policiais estavam drogados mesmo! Estavam com 

cocaína! Cada um levô uma tantada de cocaína, cheraro, eles tava que nem um loco dano 

tiro...quebraro a casa... eles tava alucinado.”. 

Já, em outro caso, uma mulher afirmou que esteve detida em condições de 

isolamento por vinte e quatro dias ininterruptos em um Distrito Policial, para fins de 

averiguações e coleta de informações a partir de seus depoimentos. Neste local, ela  

apanhou diariamente de policiais investigadores. Sobre seus sentimentos nessa ocasião, 

disse: “Eu pedia a morte. Eu dava umas cabeçada na parede e pedia pra morrê. Senti que 

o mundo tava acabano, que eu tava apanhano inocente...”.   

Ao falarem sobre suas reações frente à vitimização, por ocasião das agressões que 

sofreram de autoridades policiais, a maioria (6) das vitimas afirmou ter chorado e gritado 

de dor e medo. As demais mulheres vitimizadas pesquisadas, reagiram tentando correr; 

implorando aos ofensores para parassem de bater; urinando na roupa; tentando se suicidar; 

entrando em estado de depressão ou discutindo e xingando seus ofensores, sem qualquer 

resultado positivo a seu favor.  
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Apenas uma mulher afirmou não ter expressado nenhuma reação na ocasião, ao  

entender-se impotente para reagir, sentindo-se em grande desvantagem em relação às 

autoridades policiais ofensoras, as quais eram em maior número e se encontravam 

armados, além de demonstrar através de expressão corporal, nítido sentimento de 

impunidade dos “mais fortes” em relação a si mesma. (Quadro 10b). 

Lemgruber (1983) afirma que, todo o funcionamento dos sistemas policial e penal 

brasileiro é marcado pelo abuso de poder, ocorrendo em relação às prisões, “...a imposição 

de um número infindável de privações que, na verdade, não fazem parte da pena...levam o 

detento a duvidar da própria justiça e revoltar-se contra a sociedade como um todo.”. 

Então, o sentimento de revolta sempre existe e o motivo principal liga-se à visão de uma 

sociedade injusta não protetora das pessoas que não tiveram oportunidades, desencadeando 

deste modo, rebeldias e sucessivos atritos entre presos(as). Na verdade, a violência policial 

tanto física como psicológica, no interior das prisões ou fora delas, tende a gerar revolta e 

respostas violentas das vítimas (Presídio..., 2000c).  

 

QUADRO 11a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 10: Em instituições 
prisionais (inclusive nesta Cadeia) você já ficou na solitária (coruja)? 
(sim/não) Quantas vezes? Por quantos dias? 

 
INSTITUIÇÕES PRISIONAIS  

EXPERIÊNCIA ISOLAMENTO QUANTAS VEZES  QUANTOS DIAS  
S SIM NÃO 1 2 3 4 ou + 1-10 11-20 21-30 
01  X        
02  X        
03  X        
04* X     X X   
05  X        
06  X        
07  X        
08 X  X    X   
09  X        
10  X        
11  X        
12 X  X    X   
13  X        
14  X        
15  X        
T 03 12 02 0 0 01 03 0 0 

 S= Sujeito. *Quando interna na FEBEM durante 6 meses apanhou dos supervisores. 
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QUADRO 11b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 10: Por que? Qual o 
motivo de ter ficado na solitária? Como você descreveria tal 
experiência? 

 
INSTITUIÇÕES PRISIONAIS  

S   PORQUÊ?  EXPERIÊNCIA DE IS OLAMENTO  
01 - - 
02 - - 
03 - - 
04 Briga com outra interna. Por desobediência. Revoltante. 
05 -  - 
06 - - 
07 - - 

08 

Quando...numa revista, uma carcereira que era 
viciada em cocaína, cherava na gurita com os 
policiais...na hora da revista, pegô a minha filha 
que na época tinha...14, 15 anos. E na hora da 
revista pois um espelho de baixo da minha 
filha...ela  era moça.  

Me passô que não tava certo. Eu me senti 
revoltada por ela me puní...mas, também eu pude 
mostrá que apesar de ser uma presa, ela era mais 
baixa do que eu. 
 

09 - - 
10 - - 
11 - - 

12 

Quando eu tava muito nervosa...pra acalmá. Por 
causa de briga com as menina (outras internas) 
mal entendida. Discussão a toa...dei um tapa, 
tomei uns tapa. 
Foi desentendimento entre colegas... 

É ruim. Aí que eu ficava mais nervosa ainda. 
Agora eu procuro ficá mais quétinha...não 
pretendo voltá não. É ruim ficá sozinha...eu 
começo a me batê lá dentro. Num gosto de ficá 
sozinha não. 

13 - - 
14 - - 
15 - - 

S= Sujeito. 
 

(cont.) 
 
• Violência em instituições prisionais 

 

 Conforme nos apresenta o Quadro 11a, somente três (3) mulheres detentas já 

ficaram na solitária, cela fechada denominada por presos(as) de “coruja” presente na 

maioria das prisões, incluindo a Cadeia pesquisada, sendo que quanto ao número de vezes, 

duas (2) passaram por essa experiência uma vez e uma (1), esteve presa em cela de 

isolamento quatro ou mais vezes (4 ou +). Todas no entanto, permaneceram nessa condição 

por um período de um a dez dias (1-10) no máximo.  

 De modo geral, as punições autorizadas pela LEP em seus artigos 45 e 53 para 

infrações disciplinares cometidas por presidiários(as), seguem uma ordem crescente de 

gravidade e que compreendem: advertências verbais, repreensão, restrição ou suspensão de 

certos direitos como as visitas e um máximo de trinta dias de isolamento disciplinar. Em 

contrapartida, proíbe os castigos coletivos, o uso de cela escura e punições que colocam em 

risco a saúde mental ou física do(a) interno(a) (Mariner & Cavallaro, 1998).  
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 Assim, comumente, péssimas condições de mulheres detentas recolhidas em celas 

de isolamento são identificadas em relatórios de ONGs nacionais e internacionais ligadas à 

defesa dos direitos humanos de pessoas vivendo em regime fechado de prisão. Um das 

situações descritas, ocorreu na Penitenciária Feminina do Butantã, onde as celas de 

isolamento repetem a inadequada estrutura do chamado duplo encarceramento, ou seja, 

celas dentro de uma cela onde freqüentemente as presas são espancadas por funcionários 

da carceragem (Presídio..., 2000a, 2000b, 2000c, 2000d).  

Ao registrar o porquê  estas mulheres ficaram na “coruja” como uma forma de 

punição, o Quadro 11b mostra que os motivos alegados foram: brigas com colegas de 

prisão e desacato a uma carcereira. Neste último caso, a mulher envolvida, assim descreveu 

a ocorrência: “Quando...numa revista, uma carcereira pois um espelho de baixo da minha 

filha...ela tava menstruada e era moça. Os outros visitantes entrô e falô que a minha 

menina tava presa lá dentro...Aí, eu fiquei muito nervosa com a mulher e xinguei.”. 

Embora na maioria dos estabelecimentos prisionais brasileiros os horários de visitas 

familiares sejam generosos, não sofrendo muitas restrições diretas, o tratamento 

humilhante dos visitantes durante sua revista feita por agentes carcerários, tem se mostrado 

uma questão crucial. Na prática, poucos são os mecanismos que podem ajudar a assegurar 

que familiares de presos(as) não passem por revistas potencialmente degradantes, por 

vezes realizadas de modo arbitrário e abusivo. Então, situações vexa tórias como revistas 

com desnudamento de parentes de presos(as), são comumente denunciadas, uma vez que 

lhes expõem fisicamente antes das visitações, causando sentimento de revolta geral em 

todos (Cintra Jr., 1993; Presídio..., 2000c).  

Este fato é corroborado por Fadel (2000) ao resgatar que, entre variadas 

reivindicações feitas por presos(as) durante inúmeras rebeliões já ocorridas no Brasil e 

exaustivamente noticiadas pela mídia nacional e internacional, está o fim de abusos às 

visitas.  

Tratando-se de normas e rotinas, na maioria das prisões femininas, apesar de suas 

variações a cada estabelecimento, elas são relativamente rígidas, posto que, uma vez 

infringidas acarretam punições disciplinares que incluem o isolamento, aplicadas 

principalmente em casos de brigas entre internas, desacato a agentes carcerários e em casos 

de planejamento ou tentativa de fuga (Mariner & Cavallaro, 1998; Giordani & Bueno, 

2002a; Giordani et al., 2002).   
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Ao descreverem suas experiências de isolamento,  as detentas denominaram-nas 

como “ruim” e “revoltante”.  A revolta foi justificada pelos sentimentos de injustiça e de 

impotência diante uma ordem superior recebida e que deve ser sempre cumprida sem 

direito a defesa, impondo-se portanto, ao dar-se total razão à autoridade policial, o que 

automaticamente lhe confere o poder simultâneo de julgar, condenar a mulher detenta à 

separação das demais internas.  

Depois, absorve- la do castigo, uma vez então punida por ter deturpado a ordem ou 

infringido alguma das regras da prisão, sem que muitas vezes, estas estejam inclusas na 

LEP (Giordani et al., 2002).  

Assim, o Quadro 11b ainda nos mostra que uma (1) mulher descreveu sua 

experiência na “coruja” da seguinte maneira: “É ruim. Aí que eu ficava mais nervosa 

ainda. Agora eu procuro ficá mais quétinha...não pretendo voltá não. É ruim ficá 

sozinha...eu começo a me batê lá dentro. Num gosto de fica sozinha não.”.   

Especificamente, a única cela destinada a isolamento de presas na Cadeia 

pesquisada, localiza-se afastada, totalmente independente das outras quatro (4) celas desse 

estabelecimento prisional e reúne péssimas condições de higiene que se traduzem na 

presença de insetos como baratas, pernilongos e moscas, assoalho de madeira estragado, 

vários colchões sujos e mofados empilhados e espalhados pelo chão, um buraco no piso 

para depósito de dejetos humanos, conhecido como privada francesa, sem descarga, 

chuveiro ou torneira com água corrente.  

Trata-se de um cela apertada, com pé direito alto, paredes esburacadas e com várias 

inscrições feitas pelas detentas que por lá já passaram, espaço às vezes também utilizado 

como depósito de pneus velhos de viaturas e outros objetos, com área aproximada de 6 

metros quadrados cuja grade dá acesso ao pátio da Cadeia, sem proteção contra chuva, sol 

e vento. São nessas condições, portanto, que algumas detentas permanecem durante horas 

ou dias, conforme determinação do delegado local.  
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QUADRO 12 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 11: Você já 
vivenciou na Cadeia outro(s) tipo(s) de punição ou tortura? (sim/não) 
Qual(is)? E o(s) motivo(s) pelos quais foi(ram) realizada(s)?  

 
INSTITUIÇÕES PRISIONAIS  

OUTRAS 
PUNIÇÕES OU 

TORTURAS  S 

SIM NÃO 

QUAL(is) MOTIVO(s) 

01 - X - - 
02 - X - - 
03 - X - - 

04 X - Apanhei quando estive na FEBEM 
durante 6 meses. 

Briga com outra interna. 
 

05  X - - 

06 X - Apanhei de colegas que estavam presas 
junto comigo, mas, não por policiais. 

Desentendimentos. 

07 X - 

O dia que...o carcereiro agrediu a 
menina (outra detenta) aqui dentro. Ela 

foi apanhano pra lá...ele deu uns tapa na 
cara dela na nossa frente, depois pois ela 
na coruja, depois, deu pra escutá os grito 

dela. 

...e ela queria que ele (carcereiro) desse o 
remédio pra ela. Aí, ele falô que depois dava o 
remédio e ela xingô...e avançô nele, pra cima 

dele. Foi onde ele deu uns tapa nela e colocô ela 
lá dentro da coruja, da solitária. Deu tapa no 

rosto, na cabeça...bateu nela. 
08 - X - - 
09 - X - - 
10 - X - - 

11 X - 

Os policiais batê na mulher do meu X 
(cela)...bateu nela com um negócio preto 

de borracha...pisava na cabeça 
dela...dava soco nela...as perna dela tá 

tudo marcada. 

...ela falô pra nóis...que ele 
(o carcereiro) tem muié aqui dentro. 

12 - X - - 

13 X - 

Agressão física, moral e emocionalmente 
pela colegas. Não por policial. 

Quando eu entrei aqui na cadeia, me 
bateram, me chutaram, bateram a cabeça 
na parede, me dexô marca roxa, bateram 

na minha boca...quase rancô um dente 
me chutaro os rins e eu fui pará no 

hospital. Quase me mataram! Tentaram 
me enforcá. 

Por causa do meu artigo (matou a mãe a facadas), 
do fato que aconteceu. 

14 - X - - 
15 - X - - 
T 05 10  

   S= Sujeito. 
 
(cont.) 
 

• Outras punições ou torturas na prisão 
 

No Quadro 12, quanto as respostas das mulheres pesquisadas no que se refere ao 

terem ou não vivenciado em prisões outros tipos de punições ou torturas, podemos 

observar que dois terços (10) do total de entrevistadas responderam negativamente, e um 

terço (5) afirmou que sim, ou seja, que já sofreram direta ou indiretamente, agressões. A 

respeito de qual(is) punição(ões) ou tortura(s) essas mulheres foram submetidos, duas 
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situações distintas foram evidenciadas. Na primeira, duas (2) mulheres presenciaram 

agressões físicas desferidas por agentes carcerários, funcionários da Cadeia pesquisada, 

considerando que outras internas foram os próprios alvos das agressões, assim descritas: 

“...o carcereiro agrediu a menina aqui dentro. Ela foi apanhando pra lá...ele deu uns tapa 

na cara dela na nossa frente, depois, pois ela na coruja... depois, deu pra escutá os grito 

dela.” e “Os policiais batê na mulher do meu X (cela)...bateu nela com um negócio preto 

de borracha...pisava na cabeça dela...dava soco nela...as perna dela tá tudo marcada.”.   

Na verdade, as situações acima mencionadas apenas por duas (2) internas, diz 

respeito a um único episódio recente a data da realização das entrevistas. Tal fato foi 

igualmente presenciado por outras colegas também entrevistadas, mas, por temerem serem 

delatadas com conseqüentes reprimendas de funcionários da Cadeia, nada declararam a 

respeito, contribuindo assim, para um clima de evidente cumplicidade com a violência 

policial perpetrada na prisão contra mulheres internas.  

Na segunda situação, três (3) detentas vivenciaram diretamente agressões físicas e 

morais. Em um caso, houve envolvimento de supervisores de uma unidade da FEBEM 

onde uma das mulheres esteve internada e em dois casos, a participação de colegas de 

prisão devido a desentendimentos ou desafetos pessoais. Em um desses dois episódios, 

uma mulher foi vitimizada na Cadeia pesquisada, ocorrência relatada por ela mesma 

através da fala: “Quando eu entrei aqui na cadeia, me bateram, me chutaram, bateram a 

cabeça na parede, me dexô marca roxa, bateram na minha boca...quase rancô um 

dente...me chutaro os rins e eu fui pará no hospital. Quase me mataram! Tentaram me 

enforcá.”.  

Segundo Lemgruber (1983) e Harazim (1995), o convívio entre mulheres detentas, 

muitas vezes, é considerado o pior dentro da prisão, sendo comum à escassez de 

solidariedade. Então, ser considerada criminosa, costuma pesar menos do que o fato de ter 

que conviver com outras criminosas, a quem julgam piores ou mais perigosas, o que 

dificulta o desenvolvimento de verdadeiras amizades entre mulheres detentas.  
O outro caso, deu-se em uma unidade prisional onde uma detenta esteve presa 

anteriormente até ser transferida para a Cadeia onde foi entrevistada, devido exatamente as 

agressões físicas que sofreu de outra interna, que segundo afirmou a vítima, esta queria 

manter relações homossexuais consigo e então, ao recusar-se, foi espancada e cortada com 

lâmina de barbear por um grupo de internas comandada pela principal ofensora.  
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Neste contexto de abusos, repressões e violências, o ciúmes entre mulheres detentas 

que se relacionam sexualmente, embora em menor freqüência, também costuma 

desencadear agressões físicas e xingamentos no interior de estabelecimentos prisionais, o 

que geralmente desencadeia medidas administrativas voltadas ao isolamento da ofensora e 

separação do casal em celas distintas ou mesmo, transferência para outra unidade prisional 

visando evitar maiores tumultos (Lemgruber, 1983; Giordani, 2000; Giordani & Bueno, 

2001a).  

Uma vez questionadas sobre os motivos das penalidades imputadas, além de 

“brigas” e “desentendimentos” entre internas, outras causas foram apontadas como: uma 

detenta xingou um funcionário da carceragem e outra delatou a colegas de prisão o 

relacionamento sexual de um carcereiro com outra detenta. Ao tomar conhecimento do 

comentário, o carcereiro envolvido em companhia de um investigador, espancou 

brutalmente a delatora. Outra causa apontada, foi a inaceitação pelas demais detentas de 

um crime de homicídio qualificado, referente ao assassinato a facadas da mãe de uma 

detenta por ela mesma, fato que desencadeou revolta entre todas as internas, as quais a 

espancaram assim que adentrou a prisão. Esse caso de tortura na Cadeia, foi assim 

justificado pela própria autora do crime: “Por causa do meu artigo, do fato que 

aconteceu.”. 

Nas prisões masculinas, o estupro é um crime abominado pela massa carcerária 

masculina, muitas vezes punido com a morte por outros criminosos. Já, entre mulheres 

detentas, crimes considerados qualificados como o assassinato de crianças ou pais, são 

inaceitáveis e repreendidos brutalmente, como ocorreu com a mulher que foi espancada 

por outras internas na Cadeia pesquisada.  
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QUADRO 13a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 12: E nas ruas, você 
já foi agredida? (sim/não) Você já agrediu alguém fisicamente? 
(sim/não) Como aconteceu?  

 
NAS RUAS 

AGREDIDA AGREDIU 
S 

SIM NÃO SIM NÃO 

COMO ACONTECEU? 
(Quando agrediu) 

01 X - X - 

Joguei um monte de coisa nele (amásio). Ele sempre me batia, me jogava uma pedra eu 
jogava duas nele. Na rua 
...por causa de ciúmes, bobeira. Aí, ele me agredia na rua mesmo...o que ele via ele me 
jogava e eu jogava nele.  

02 X - X - 
...ele me deu um tapa na cara...no meio dos outro. Fiquei quétinha. Aí, depois a gente 
começô carpi, eu tava com a enxada na mão...aí ele veio dano risada...taquei a enxada 
nele...  

03 X - X - Eu empurrei o rapaiz que eu morava com ele, que ele foi me batê...Ele bateu a cabeça, na 
berada do tamque. 

04 X - X - Ah, foi uma menina que... a gente começô a discutí e se pegamo no tapa, aí...eu bati 
bastante nela. 

05 - X - X - 
06 - X - X - 

07 - X X - 

Teve uma veiz que eu passei em cima da menina com o carro...brigava direto na rua, não 
podia nem saí... 
qualqué coisinha eu tava brigano. Quando eu passei por cima da menina que...quebrô o 
maxilar e a perna direita...eu tava alcoolizada. A gente tava tirano um racha e ela tava na 
frente e eu passei por cima. Uma veiz, eu passei a faca no braço da minha irmã, outra 
veiz, passei com a mobilete por cima da perna de uma outra menina. 
Com arma...já ameacei mas, nunca... 

08 X - X - 
A mulher que andava com o meu marido...eu agredi ela com tiro e com ferro...agredi 
outras treis que andava com o meu marido e...corri atrais delas e consegui acertá uma 
facada na bunda de uma... 

09 - X - X - 

10 - X X - Eu bati em uma menina sem vergonha que tava dando em cima do meu marido...dei umas 
facada aqui...na bacia dela, nos rins... 

11 X - X - 

...todo dia ele queria fazê comigo a força (relação sexual) e eu não queria mais. Me batia 
a toa...eu cansei. Porque ele mantinha trancada em casa....nóis brigava. Eu dava paulada 
nele...aí, ele ficava com a perna inchada...eu não tinha dó dele não. Ele fazia pior comigo 
quando drogado. 

12 X - X - 
Ah, brigo também...perco a paciência e agrido.  
Com colegas...desentendimento na rua...eu bebo...por coisa a toa, começa uma discutição 
e dá briga.  

13 X - - X - 
14 X - - X - 
15 X - - X - 
T 10 05 09 06  

    S= Sujeito. 
 
• Violência urbana  

 

O Quadro 13a,  nos conduz a análise sobre a violência ocorrida no espaço público, 

tanto envolvendo pessoas estranhas como conhecidas das mulheres entrevistadas, as quais, 

foram vítimas em algumas ocorrências e em outras, agentes perpetradoras da violência 

contra colegas, parentes e parceiros sexuais. Ao questionarmos cada uma das detentas 

pesquisadas sobre se já foi ou não agredida nas ruas, dez (10) mulheres admitiram ter 

sofrido algum tipo de agressão nas ruas e cinco (5) negaram essa experiência em vias 

públicas. 
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Sobre a violência urbana que vitimiza a mulher, Veiga & Oyama (2000) e Santos 

(2001) referem-se a essa, enfocando a banalização de crimes gravíssimos, associados à 

impunidade e ao clima de bangue-bangue instalados em muitas das cidades brasileiras, 

contribuintes à criação de uma cultura de violência em nosso país. Os autores citam as 

capitais brasileiras, onde tem sido registrado um número crescente de latrocínios de 

mulheres, crimes ocorridos principalmente em assaltos cujas estatísticas têm confirmado 

dia-a-dia, as percepções mais sombrias. 

Já na condição de ofensoras de outrem, nove (9) detentas afirmaram já terem 

ocupando esse papel, enquanto seis (6) disseram que não. Importante notar que, em apenas 

dois (2) casos as mulheres citaram nunca terem sido vítimas de agressão ou agredido 

alguém nas ruas. Apenas três (3) entrevistadas afirmaram nunca terem sido agredidas nas 

ruas e nunca terem causado lesões físicas em ninguém, sendo que sete (7) do total de 

mulheres, tanto sofreram agressões físicas como agrediram outras pessoas nas ruas, 

durante brigas ou como forma de vingar-se de alguma ofensa sofrida anteriormente.  

Saffioti & Almeida (1995) mencionam que a violência pode ser perpetrada tanto 

pelo homem como pela mulher, atribuindo, no entanto, significados diferentes às agressões 

motivadas por cada um dos sexos. Porém, em sentido mais individualizado, para Chauí 

(1985) a violência corresponde sempre a uma ação contra um ser humano que não é visto 

enquanto pessoa, mas como uma “coisa”, pontuando desta forma, questões como a 

desvalorização, a hierarquia e o controle opressor da pessoa ofensora sobre a vítima, seja 

essa, de que sexo for. Neste sentido, Rifiotis (1997) defende que as denominações de 

vítima e ofensor, especialmente nas relações entre sexos, não ajudam a entender a 

problemática da violência, posto que, a palavra vítima ou abusador/ofensor, pode fixar 

alguém em uma única posição, como se exercesse somente um papel, o que na verdade, 

não ocorre de forma tão estanque.  

Por isso, Saffioti & Almeida (1995) fazem alusão às mulheres não como passivas e 

vítimas, por entenderem que ao contrário, elas tendem a reagir à violência sofrida. Deste 

modo, a violência feminina no contexto de uma relação com o parceiro, por exemplo, 

implica em uma reação traduzida por resposta com o mesmo teor de agressividade, 

objetivando promover mudanças comportamentais no outro. Ainda que muitas vezes, a 

vítima se encontre aquém do exigido para pôr fim a uma situação de violência, de acordo 

com Saffioti (1994a), a pessoa agredida é na maioria das vezes, um ser dotado de vontade e 

de capacidade de reação, independente de seu sexo biológico.  
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Especificamente, com relação às mulheres ofensoras (9), essas relataram algumas 

condições nas quais atuaram como agentes ativos de violência nas ruas, ou seja, em quais 

circunstâncias aconteceram as agressões. De acordo com suas respostas, observamos 

então, que as situações descritas tiveram basicamente três motivos desencadeadores 

distintos. (Quadro 13a). 

Assim, seis (6) mulheres revidaram ofensas físicas e morais de seus parceiros 

sexuais. Para tanto, desferiram golpe de enxada na cabeça, murros, tapas, empurrões e 

lançamento sobre a vítima de objetos como: tênis, pedra, pedaço de pau, taco de sinuca e 

garrafa. Duas (2) ofensoras, encontravam-se alcoolizadas por ocasião das agressões físicas 

desferidas, tendo se envo lvido em brigas ocasionais e causando nas vítimas, variados  

ferimentos  físicos  através de atitudes como: atropelamentos com veículos, facadas, tapas, 

chutes e murros. Também, dois (2) casos de violência física foram desencadeados por 

crises de ciúmes das mulheres ofensoras em relação aos parceiros sexuais, que segundo as 

elas, estavam sendo traídas por eles. Nesses caso, foram as amantes de seus companheiros, 

os principais alvos das violências físicas perpetradas em espaços públicos, sendo então, 

esfaqueadas, baleadas e agredidas com pedaço de ferro, causando- lhes múltiplos e graves 

ferimentos corporais. Vieira M. (1997) e Belli (1999) comentam que no Brasil, a medida 

em que a violência incide de forma mais aguda sobre pessoas vivendo abaixo da linha de 

pobreza e em situação de maior vulnerabilidade como: crianças, mulheres, mulatos e 

negros, a criminalidade se encontra cada vez mais sofisticada e a legislação brasileira 

menos preparada para enfrentar muitas das novas atividades criminosas produtoras de 

violência.  

Segundo Marcondes Filho (2001), estando nos palcos social, institucional e 

privado, as múltiplas formas de violência e suas reações agressivas habitam nosso 

cotidiano de forma estrutural e inerradicável, através de quadrilhas organizadas, máfias de 

drogas, assassinatos políticos e comuns, de índios, chacinas diárias, massacres de 

presidiários, de trabalhadores sem-terra, corrupções, subornos, impunidades, sonegação 

solta, torcidas organizadas, tribos urbanas, seqüestros generalizados e indústria do crime, 

acarretando a todos diversas e negativas conseqüências.  
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QUADRO 13b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 12: Quantas vezes 
você agrediu alguém? Foi usada alguma arma? (sim/não) Qual(is)? 
Por que? 

 
NAS RUAS 

QUANTAS VEZES 
AGREDIU? 

USOU 
ARMA(s)?* S 

1 2 3 4 ou + SIM NÃO 
QUAL(is)? PORQUÊ?  

01 - - - X X - 
Taco de sinuca 

Garrafa 
Pedra  

Ele sempre me batia, me jogava as coisa ne mim....o que ele 
(amásio) via ele me jogava e eu jogava nele...pra me defendê. 

02 X - - - X - Enxada.  
Ele (amásio) me deu um tapa na cara...não sei até hoje, acho 
que ele tava com ciúme dos menino de 12, 13 ano que tava 

sentado perto de mim...  
03 X - - - - X - - 

04 X - - - X - Revorve 
(revolver)  

...dei coronhada na cabeça dela (colega da FEBEM) porque 
ela tinha robado minha droga. 

05 - - - - - - - - 
06 - - - - - - - - 

07 X - - - X - 
Faca 

Mobilete 
 Carro 

Discussão e bebedeira. 
A gente tava tirano um racha (de carro)  e ela tava na frente e 

eu pasei por cima. 

08 - - - X X - Faca / Revolver 
Ferro  

Traição, bebida... 
 

09 - - - - - - - - 
10 X - - - X - Faca Ela tava dando em cima do meu marido... 

11 - - - X X - Enxada / Faca 
Facão / Pau 

...todo dia ele queria fazê comigo (relação sexual) a força e 
eu não queria mais. Me batia a toa...eu cansei. Porque ele 

mantinha trancada em  casa... 
nóis brigava. Cansei...de ficá apanhano também! 

12 - - - X - X - - 
13 - - - - - - - - 
14 - - - - - - - - 
15 - - - - - - - - 
T 05 0 0 04 07 02  

S= Sujeito. * Considerado qualquer objeto ou produto capaz de causar ferimentos físicos, além de armas de fogo e armas branca 
(faca, facão, foice, punhal). 

 
(cont.)  
 

• Violência urbana  

 

A respeito de quantas vezes as detentas agrediram pessoas nas vias públicas, o 

Quadro 13b, nos permite constatar que cinco (5) mulheres assim o fizeram cerca de uma 

vez cada e que quatro (4) do total de ofensoras foram autoras de agressões físicas e morais, 

quatro ou mais vezes (4 ou +) cada.  

 Ao serem inquiridas sobre o uso ou não de armas durante suas agressões a outrem, 

sete (7) ofensoras confirmaram o uso e somente duas (2) disseram que não usaram nenhum 

tipo de arma, tendo sido considerado qualquer objeto ou produto capaz de causar 

ferimentos físicos, além de armas de fogo e branca. 
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 Quanto aos tipos de armas utilizadas, os relacionamos a seguir, conforme o 

número de vezes em que foram citados pelas mulheres: cinco (5) usaram faca ou facão; 

cinco (5) agrediram com objetos variados como taco de sinuca, garrafa, veículos como 

mobilete e carro, e pedaço de pau; três (3) fizeram uso de enxada ou outro objeto de ferro e 

duas (2) efetuaram disparos de revolver contra as vítimas, tendo também, produzido 

ferimentos com coronhadas.  

 Ao responderem o porquê agrediram utilizando-se de armas, os motivos 

apresentados  foram:  por  sofrer  constantes  agressões  físicas e morais  do parceiro 

sexual; por estar sob efeitos de álcool; por estar sendo traída pelo amásio ou marido; por 

ter tido sua droga roubada por colega de vício; por ser forçada pelo companheiro a manter 

freqüentes relações sexuais sob ameaça; e, por ciúmes do companheiro.  
 

QUADRO 14a – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 13: E em ambiente 
escolar, você já foi agredida ou agrediu alguém fisicamente? 
(sim/não) Como aconteceu? Quantas vezes aconteceu?  

 
NA ESCOLA 

FISICAMENTE 
S 

agredida  agrediu 

QUANTAS 
VEZES? 
(agrediu) 

 SIM NÃO SIM NÃO 

COMO ACONTECEU? 

1 2 3 
4 

ou 
+ 

01 X - X - 

Por causa de desavença dos outro, eu pegava e...fulano de tal xingô você? Eu 
ía lá pra vê qual que era o negócio, né... 

já catava e saía na mão com a menina. Aí...rolava aquela briguinha de escola, 
por causa de briga, bobeira...  

- - - X 

02 X - X - 

...a menina...me tomô meu lanche...e...eu peguei e queria tomá da menina. Ela 
era maior, pegô uma vara e me deu nas minhas perna...aí, quando a gente 

queria fazê xixi, a gente ía no cafezal...aí ela foi, eu fui atrais lá e eu agredi ela 
também. Com pedaço de pau...mas, só que nóis começamo a rolá. Panhamo as 

duas a ameia. 

X - - - 

03 - X - X - - - - - 

04 X - X - 
Começava a discutí por coisas...banais e cabava se pegano no tapa, mas, nunca 

passava disso. 
- - X - 

05 X - - X Uma menina veio e tomô meu lanche...Eu falei...vô te dá um pedaço. Ela falô: 
eu não quero um pedaço, quero inteiro...começô a me batê.  X - - - 

06 - X  X - - - - - 

07 - X X - 
...foi briga de escola, de gangue...que a gente andava em turma...brigava 

sempre. X - - - 

 X - X - 

Quando me sumia um lápis...que eu achava que era uma pessoa, eu já 
agredia...tomava a borsa, queria dá revista nas coisa. Por causa de sumi coisa 

minha...ou por causa de chutá por de baixo da carteira, ou que alguém me 
puxava meu cabelo atrais.  

- - - X 

09 X - X - Faiz tempo...eu não me lembro como aconteceu. X - - - 
10 - X - X - - - - - 
11 - X - X - - - - - 

12 X - X - 

Brincando, jogando bola lá na escola... 
eu tinha mania de brincá, pô as coisa na carteira do outro aí, saía briga. As 
vezes, mexia com as menina, puxava cabelo delas...elas também mexia, fazia 

rolinho (fofoca). 

- - - X 

13 - X - X - - - - - 
14 - X - X - - - - - 
15 - X - X - - - - - 
T 07 08 07 08  04 0 01 03 

S= Sujeito. 
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• Violência em ambiente escolar  

 

As respostas da questão, em ambiente escolar, você já foi agredida ou agrediu 

alguém fisicamente quando era estudante, estão demonstradas no Quadro 14a, o qual nos 

mostra que oito (8) detentas negaram terem sofrido agressões e sete (7) disseram que 

sofreram, sendo que, em relação a terem perpetrado agressões em alguém, os resultados 

numéricos foram exatamente os mesmos. No entanto, observamos que seis (6) mulheres 

agrediram e foram agredidas em escolas quando crianças ou adolescentes e sete (7) do total 

de pesquisadas, afirmaram nunca ter agredido ou sido agredidas em ambiente escolar.  

 Ao serem indagadas sobre como aconteceu, as sete (7) mulheres que afirmaram já 

terem agredido colegas na escola, assim o procederam estando cinco (5) sozinhas e duas 

(2) em grupos de jovens. As situações desencadeadoras de suas agressões físicas e/ou 

morais, foram basicamente contra colegas de escola, por terem seus objetos escolares ou 

lanches furtados por outros alunos e devido a provocações, xingamentos ou fofocas de 

colegas.  

 Sobre quantas vezes agrediu, quatro (4) detentas mencionaram apenas uma vez 

cada; três (3) agrediram quatro ou mais vezes (4 ou +) e apenas uma (1) mulher afirmou ter 

agredido três vezes outros colegas em ambiente escolar. (Quadro 14a). 

Em relação à exposição de jovens e crianças à violência, Cardia (1998) destaca a 

importância do vínculo familiar, ou seja, do seu grau de estabilidade afetiva na família, o 

que pode favorecer ou agravar comportamentos violentos e autodestrutivos em outros 

ambientes como o escolar, diante a sensação de se achar sem saída, com baixa auto-estima 

e em estado depressivo.  

Doxsey (2001) caracteriza a violência doméstica enquanto atitude física ou de 

omissão transcorrida no âmbito da família, por um dos seus membros, atingindo a vida, a 

integridade física, psíquica ou a liberdade de algum membro da mesma família ou que 

ainda, venha a comprometer gravemente o desenvolvimento da sua personalidade. A 

autora cita que 41% dos homens que espancam suas parceiras também são violentos com 

as crianças da casa e um terço delas, tende a perpetuar a agressividade de pessoas adultas 

na escola e em outros ambientes que freqüentam.  

 

 

 



 
 

 

455 Resultados e Discussões

QUADRO 14b – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 13: Foi usada 
alguma arma? (sim/não) Qual(is)? Qual(is) providência(s) foi(ram) 
tomada(s) depois?  

 
NA ESCOLA 

USOU 
ARMA(s)? S  

SIM NÃO 
QUAL(is)? PROVIDÊNCIA(s)? 

01 - X - ...a professora mesmo na classe ela já dava o sermão... 

02 X - Pedaço de 
pau. 

Não. Nem eu contei, nem ela contô (sobre a briga). 

03 - - - - 
04 - X - Suspensão. 
05 - X - Suspensão. 
06 - - - - 

07 - X - Tomei uma advertência, suspensão de uma semana. Depois disso, eu voltei 
normal para a escola. 

08 X - Guarda 
chuva Tomei uma advertência, suspensão de uma semana. 

09 - X - - 
10 - - - - 
11 - - - - 

12 X - Cadeira ...me encaminharam pra psicóloga que eu tava dando muito trabalho na 
escola.Uma veiz eu fiquei suspensa uns dia... 

13 - - - - 
14 - - - - 
15 - - - - 
T 03 05   

S= Sujeito 

(cont.) 

• Violência em ambiente escolar  

 

 Ainda relacionado à violência em ambiente escolar, o Quadro 14b, apresenta os 

resultados sobre o uso ou não de armas em situações de agressões físicas envolvendo 

todos as mulheres vítimas e protagonistas dessa forma de violência direcionada a colegas, 

sendo que, cinco (5) afirmaram não ter usado nenhum objeto como arma, por vez, 

agredindo com tapas, chutes, empurrões, puxões de cabelo e xingamentos, e, três (3) 

fizeram uso de objetos que lhes serviram como armas para ferirem suas vítimas, a serem: 

pedaço de pau, guarda-chuva e cadeira. Em nenhum dos casos, foram ut ilizadas armas 

brancas ou de fogo.  

 Quanto as prováveis providências que foram tomadas pela direção da escola em 

função das agressões pelas mulheres pesquisadas, houve cinco (5) casos de suspensão às 

aulas, dois (2) receberam advertência, uma (1) foi encaminhada pela escola para  

acompanhamento psicológico, e, houve apenas uma (1) situação em que nenhuma 

providência foi tomada pela escola, em função do caráter sigiloso mantido pelos 

envolvidos e pelo inexpressivo caráter lesivo nas vítimas. 
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Segundo Pierre Bourdieu, é no capital social que a cultura do indivíduo se constitui, 

formada pela escola e pelo meio social em que vive, adquirindo gostos e diferentes estilos 

de vida. É nesse campo que estão os mercados e diferentes formas de capital, como o 

econômico, o corporal, o cultural, a escola, o social e o simbólico. O autor afirma então, 

ser dentro do capital simbólico que as relações arbitrárias se tornam relações legitimadas 

(Bourdieu apud Marcondes Filho, 2001).  
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QUADRO 15 – Representação qualitativa das falas das mulheres detentas 
pesquisadas referente as respostas da questão 14: Livre para você 
se expressar sobre o que quiser. 

 
S  LIVRE EXPRESSÃO 
01 Nada declarou. 

02 
Na cidade que eu moro, C. , é uma cidade pequena...e tem o cemitério bem pertinho da minha casa...aí tava aquele povo tudo correno, a 
gente pegô saiu foi vê...por caso de um litro de pinga o caro tinha macetado a cabeça do outro...passô na TV até, com um pedaço de 
caibro, macetô a cabeço do outro. Essa violência, né...podia dá um jeito. O povo podia pô Deus no coração, né.  

03 
Eu acho que nas favela tinha que te mais paiz...amor, harmonia, porque esse negócio de violência na favela...é muito triste. Porque tem 
muitos que mora na favela...uns toma tiro, outros morre sem devê nada...mataro o meu sobrinho.Porque coisa mais dura, é uma família 
perdê um familiar. Agora tá teno paiz nas favela...pediro paiz e eu tô feliz por isso.  

04 Nada declarou. 

05 

Aqui...vai fazê quase 5 meses que eu tô aqui e eu já vi 5 brigas...muitas delas, por coisas banais e...algumas por causa de mulheres. 
Mulheres com ciúmes de mulheres. ...já vi assim...presa entrá dentro do X (cela), chutá a cara da outra, dá soco na cara da outra. Tipo 
de coisas que...machuca a gente e a gente não pode fazê nada. Se você separá, é perigoso a violência voltá contra você também.Então, é 
um lugar que retrata a violência quase todos os dias...a cadeia. Os principais motivos dessas brigas são por causa de mulher, por causa 
de roupa, de cigarro, dívida...essas coisa.....chute, murro, soco, tapa na cara...esses tipos de violência. Com faca, estilete não.  

06 Nada declarou. 

07 
Eu já vi várias pessoas tomando tiro...muitas vezes na ruas assim...por causa de drogas...por causa de brigas, discussão de amigos. Já 
vi várias vezes pessoas sendo agredidas, colocadas no meio da roda e as pessoas agredindo...várias vezes já presenciei. Os policiais lá 
da cidade também...quando tinha briga, eles dava tiro pra cima.  

08 

Já houve muita violência...na minha vida...quando eu tive a minha filha, a sexta filha...que eu tinha ido no HC, fui no médico. Eu tava de 
dieta de 21 dia...quando eu cheguei, meu marido estava completamente bêbado...aí, ele me tacô uma lata de lavage quente. Em seguida, 
ele começô a me dá paulada nesse braço que ele quase esmagô...aí, acertô no pescoço da menina...Quando ele batia que ele 
machucava...Porque eu tentei matá ele também...tentei as veiz que eu dei machadada...uma facada nas costa dele e...uma veiz eu dei 
choque nele também em cima da cama com varal de fio de luiz...enrolei os fio nele enquanto ele tava deitado e bêbado, depois que ele 
deu um coro em mim...e enfiei na tomada pra dá choque nele. Ele gritava que nem um doido, que nem um desesperado.  

09 

Nunca vivenciei nenhuma violência dentro da minha casa, com o meu pai e a minha mãe. 
Eu acho que a mulher...a gente é agredida e não tem coragem de denunciá. É errado isso...porque quanto mais eles (homens) batem, 
mais eles querem batê. Não denunciei as vezes que eu apanhei...porque eu gostava do meu marido. Eu achava que a gente podia se 
entendê...a gente tem muito medo de perdê o parceiro da gente. Eu sô romântica...eu gosto de tê uma pessoa e ficá do lado dessa 
pessoa. Quando eu gosto muito...eu que quero reconciliá...perdôo fácil. Eles não são violentos assim, eles não queria que eu morresse 
não. Tanto é que quando meu marido descobriu que eu tava traino ele...ele pegô, me jogô no chão, tentô me enforcá, mas  se 
arrependeu. Aí, me soltô. Não fazem esses mal...maiores. 

10 Eu acho que esse negócio de violência tem que pará, porque isso não vai levá a vida de ninguém a nada....ficá violentando as pessoas 
na rua...porque sai muita morte e isso é muito ruim.  

11 

Eu tentei me suicidá uma veiz porque...depois que eu descobri que eu tinha HIV, eu acho que a minha vida não tinha sentido nenhum. 
Eu tomei meus dois remédio (coquetel) passei mal...aí, depois, fui ao psiquiatra...e a médica falô pra mim que eu não posso ligá para 
minha vida, mas e minhas filha? Eu tenho duas filha agora pra cuidá. Por isso que eu não tentei mais me suicidá porque...não tinha 
mais ninguém para cuidá das minhas filhas. Muitas vezes...me dava vontade de suicidá, porque via as minhas filhas passano 
necessidade...elas via as coisa, não tinha como dá pra elas. Aí, foi me revoltano...aí, foi quando eu comecei a traficá.  

12 

Como sempre a cagüetagem, a pilantragem reina nesse lugar.A lei na cadeia é matar ou morrer. Hoje, já me encontro atrás dessas 
grades há 1 ano e 1 mês só com sofrimentos e mais sofrimentos, decepções e saudades. Aqui é assim, sempre as pilantras, as cagüetas, 
as humilhações dói muito no peito de uma detenta que  é humilhada. As que não tem visita aqui, que não tem sacola, é sempre 
humilhada. A lei da cadeia é sacola e atitude, senão, o sofrimento é dobrado. Aqui é cada um pra si e Deus pra todos. Lugar onde só 
reina falsidade e maldade nas mente. Aqui, minas que têm medo de morrer, que não têm atitude, têm que pagar pau para as pilantras 
que se julgam ser bandidas. As minas primárias sem atitude, só tem sofrimentos no olhar. As pilantras já trazem um falso sorriso nos 
lábios, só maldade reinando...é onde você tem que dormir de olhos abertos, tem que saber o que faz e o que fala, pois se você vacilar já 
era. É cruel. Você tem que estar sempre preparada pra matar ou morrer.  

13 

Eu...já sofri depois de grande, de adulta...tanta agressão dela (da mãe), violência...eu andava armada com faca nas ruas, porque eu era 
agredida (moralmente), as pessoas mexia comigo. Eu andava armada, só pra intimidá as pessoas, não pra matá. Clientes me agrediam 
verbalmente. Aconteceu várias vezes da minha mãe falá que vai me matá...ela entrava, invadia a minha casa...disse que se eu desse 
parte na delegacia, ela ía na minha casa me matá..  
Eu acho que o espancamento dentro de cadeia...uma presa sofre muito aqui dentro...eu acho que não devia existir esse tipo de coisa 
aqui dentro não...castigo é bem melhor do que ficá violentano, bateno, machucano. Elas mesmo briga uma com a outra, unham, 
machucam...É muito triste vivê num lugar desse, a gente sofre humilhação, tortura emocional, tortura física, agressão, chantagem, 
extorsão...muitas coisa...exploração. Tudo isso acontece aqui dentro. A gente sofre tudo isso! Que aqui, ninguém dá nada pra ninguém. 
Tudo mundo, só tem interesse nas coisa.  

14 

Ele começô a chorá e eu peguei meu filho no colo de novo. Aí, eles (policiais) tiraro meu filho de mim e me bateram (chorou). Batero só 
ne mim. Eles ficaro com raiva, porque meu filho começô a chorá...eu tinha 18 anos. Eles começaro a me batê, me levaro lá pro meio do 
mato, me jogaro spray no meu olho...começô a ardê. Eu tava com as mãos algemada pra tráis...eles me jogaram no chão, juntaram uns 
6 pra me batê. Dero um monte de tapa na minha cara, falaro que eu era vagabunda, que eu não prestava, que não sabia como Deus 
tinha me dado um filho...meu filho tava com 1 ano e 2 meis (chorou). Ele (policial) falô que eu não ía mais pegá meu filho, que nunca 
mais eu ía vê ele. Falaro pra mim que era pra eu dá o resto da droga...eu falei: faiz 1 meis que eu moro aqui com ele (namorado). Eu 
nem sei se ele mexe com droga!  

15 
Eu não criei meu filho, minha mãe é que criô...eu não tinha condição. Tava com treze anos. Eu entrei na prostituição com doze pra treze 
anos...aí, eu amiguei, né. Aí, depois dum certo tempo...ele (amásio)...se matô, se enforcô. O D. ele...era muito bom, o D. meu marido. Ele 
se matô. Colocô uma corda no pescoço e se matô. Aí, eu peguei e fui embora. Quando ele se matô, eu...R.V. pra mim, já tinha acabado.  

S= Sujeito. 
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• Questão aberta 

 

 Na questão 14 estruturada no Quadro 15, abrimos possibilidade às detentas 

pesquisadas de manifestarem-se livremente, seus pensamentos e sentimentos mais 

eminentes. 

Apesar de três (3) mulheres entrevistadas nada terem declaro, as demais (12), 

falaram sobre aspectos e pontos de vista que se entrecruzam, reafirmando necessidades, 

dificuldades, sonhos e expectativas pessoais em comum, tendo como temas principais 

diversas modalidades de  violência. Destacaram-se temáticas como: o desejo do alcance a 

liberdade perdida e a tristeza sentida pela falta de apoio e pelo desrespeito à integridade 

moral e física tanto da mulher delituosa vivendo em prisões, como da que vive em 

liberdade nos espaços público e privado.  

Sendo assim, três (3) detentas, discorreram sobre a violência e a vida no interior da 

Cadeia em que estavam, descrevendo passagens muito humilhantes e cheias de riscos à sua 

integridade física e mental.  

Observamos então, que em torno dessas temáticas, algumas mulheres apresentam 

pormenores específicos da vida no cárcere  e das relações interpessoais nesse meio, 

envolvendo principalmente detentas e agentes carcerários. Nesse sentido, algumas falas 

denotam difíceis experiências pessoais de algumas mulheres, assim descritas: “Aqui...eu já 

vi cinco brigas...muitas delas, por coisas banais e...algumas por causa de mulheres. 

Mulheres com ciúmes de mulheres. Já vi presa entrá dentro do X (cela), chutá a cara da 

outra, dá soco na cara da outra. Tipo de coisas que...machuca a gente e a gente não pode 

fazê nada.” e “Aqui é assim, sempre as pilantras, as cagüetas, as humilhações dói muito 

no peito de uma detenta que é humilhada. As que não têm visita aqui, que não têm 

sacola455, é sempre humilhada. A lei da cadeia é sacola e atitude, senão, o sofrimento é 

dobrado. Aqui é cada um pra si e Deus pra todos. Lugar onde só reina falsidade e 

maldade nas mente.”.   

Varella (1999) e Oyama (2001b), resgatam que a hierarquia nas prisões costuma 

reproduzir o perfil da criminalidade, estando o poder na maioria delas, nas mãos dos(as) 

encarregados(as) do trabalho interno, chamados normalmente de “faxinas”, pessoas com 

nata habilidade política.  

                                                 
455 Compras de supermercado, mantimentos, produtos de limpeza e pessoais, roupas, cigarros, drogas, 
presentes geralmente levados durante as visitações por parentes e amigos.  
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No papel simultâneo de presos(as) e de representantes, “...têm de manter boas 

relações com a direção, mas não podem dar a impressão de que compactuam com ela, sob 

pena de completa desmoralização perante seus pares.”. No crônico cenário das 

superlotações carcerárias, estas pessoas são peças fundamentais na manutenção do precário 

equilíbrio interno, com o propósito de evitar conflitos que desencadeiem conseqüente 

potencial de violência. 

 Silva apud Oyama (2001b) explica que as regras nascem sobretudo, “...da 

necessidade de auto-regulamentação dos detentos, que assim aumentam as chances de 

convívio pacífico...”, funcionando como uma estrutura de preservação para todos que 

vivem em confinamento prisional. Porém, esta relativa harmonia é freqüentemente 

desestabilizada, à medida que pequenos conflitos se multiplicam entre internos(as) no dia-

a-dia das prisões, gerados por atitudes de extorsão e coação entre eles(as), denúncias e 

privilégios de alguns(mas) em detrimento da humilhação e abusos de outros(as). 

Conseqüentemente, sentimentos de revolta e ódio levam a brigas internas, às vezes com 

alto teor de violência física, habitualmente reprimida com espancamentos e privações 

impostas aos(as) internos(as) por agentes policiais em prol da disciplina interna.  

As agressões entre detentas nem sempre chegam ao conhecimento dos funcionários 

da carceragem, não apenas na Cadeia pesquisada, pois se trata de conduta comum em 

muitos estabelecimentos prisionais. Isso porquê, evita-se a delação, chamada pelas 

mulheres detentas de “alcagüetagem”, ferozmente condenada em especial pela massa 

carcerária masculina, sendo punida às vezes até a morte. 

Já entre mulheres detentas, a delação resulta em reações menos contundentes, 

embora a imprensa já tenha registrado alguns motins desencadeados por presas que se 

sentiram prejudicadas, a partir da “alcagüetagem” de outras internas a agentes 

penitenciários Zulino (2000). Mesmo que a delação não ocorra freqüentemente, a violência 

está sempre presente no cotidiano das prisões, de modo naturalizado e banalizador da vida, 

sendo mais empregada como forma de auto defesa ou voltada ao monopólio do poder entre 

as mulheres detentas de uma mesma cela ou de toda a prisão, geralmente as mais 

comprometidas com a criminalidade e que “não tem nada a perder”.  

De acordo com esse enfoque, duas (2) mulheres declararam: “Como sempre a 

cagüetagem, a pilantragem reina nesse lugar. A lei na cadeia é matar ou morrer. Aqui, 

minas que têm medo de morrer, que não têm atitude, têm que pagar pau para as pilantras 

que se julgam ser bandidas.” e “Se você separa (brigas), é perigoso à violência voltá 

contra você também. Então, é um lugar que retrata a violência quase todos os dias...a 
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cadeia. Os principais motivos dessas brigas são por causa de mulher, de roupa, de 

cigarro, dívida...essas coisa. Elas dão chute, murro, soco, tapa na cara...” e ainda, “Elas 

mesmo briga uma com a outra, unham, machucam...É muito triste vivê num lugar desse. A 

gente sofre humilhação, tortura emocional, tortura física, agressão, chantagem, 

extorsão...muitas coisa...exploração. Tudo isso acontece aqui dentro. A gente sofre tudo 

isso!” 

Neste contexto de abusos, repressões e violências, o ciúmes entre mulheres detentas 

que se relacionam sexualmente, embora em menor freqüência, também costuma 

desencadear agressões físicas e xingamentos no interior de estabelecimentos prisionais, o 

que desencadeia medidas administrativas geralmente voltadas ao isolamento da ofensora e 

separação do casal em celas distintas ou transferência para outra unidade prisional, visando 

evitar maiores tumultos (Lemgruber, 1983; Giordani, 2000; Giordani & Bueno, 2001a).  

Em comparação ao cotidiano das prisões masculinas no Brasil, Klinke (1998) 

afirma que nas prisões femininas existe um grau menor de violência, embora haja outros 

fatores negativos, como celas insalubres e apertadas, com colchões espalhados pelo chão 

onde dormem, inclusive, mulheres grávidas. Porém, afora as situações comuns encontradas 

em todos os estabelecimentos inerentes ao meio prisional, as que dizem respeito à mulher 

delinqüente e que ameaçam sua segurança, giram em torno principalmente de atitudes 

relacionadas à delação e à calúnia.  

O perigo de se viver no interior de uma Cadeia feminina é desta forma descrita por 

uma detenta: “Aqui...é onde você tem que dormir de olhos abertos, tem que saber o que faz 

e o que fala, pois se você vacilar já era. É cruel. Você tem que estar sempre preparada pra 

matar ou morrer.”. De acordo com o relato de outra detenta, nesse meio, a violência 

policial existe e é interpretada da seguinte forma: “Eu acho que o espancamento dentro de 

cadeia...uma presa sofre muito aqui dentro...eu acho que não devia existir esse tipo de 

coisa aqui dentro não... Castigo é bem melhor do que fica violentano, bateno, 

machucano.”.   

A violência policial tanto física como psicológica no interior das prisões femininas, 

tende a gerar revolta e respostas violentas das internas, que acabam sendo reprimidas e 

espancadas por guardas e funcionários, colocadas em celas de isolamento, muitas vezes, 

em péssimas condições de acomodação e higiene. As revelações mais significativas a este 

respeito, referem-se ao abuso do poder por parte de algumas autoridades atuantes em 

instituições prisionais brasileiras e às muitas humilhações às quais mulheres detentas 

habitualmente são submetidas (Harazim, 1995).   
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Dentre as formas de violência abordadas nesta questão, quatro (4) mulheres deram 

ênfase à violência urbana, inclusive com a participação de gangues, fato observado nos 

conteúdos das falas: “...aí tava aquele povo tudo correno, a gente pegô saiu foi vê...por 

caso de um litro de pinga o caro tinha macetado a cabeça do outro...com um pedaço de 

caibro...”; “Eu acho que nas favela tinha que tê mais paiz...amor, harmonia, porque esse 

negócio de violência na favela...é muito triste.Porque têm muitos que mora na favela...uns 

toma tiro, outros morre sem devê nada...”; “Eu já vi várias pessoas tomando tiro...muitas 

vezes nas ruas assim...por causa de drogas...por causa de brigas, discussão de amigos. Já 

vi várias vezes pessoas sendo agredidas, colocadas no meio da roda e as pessoas 

agredindo...” e “Eu acho que esse negócio de violência tem que pará, porque isso não vai 

levá a vida de ninguém a nada....fica violentando as pessoas na rua...porque sai muita 

morte e isso é muito ruim.”. 

Peixoto (2000) reportar-se as principais gangues juvenis brasileiras, muitas 

extremamente agressivas. Parte delas, são originárias de regiões periféricas em grandes 

cidades de nosso país, cujos integrantes se reúnem sob a égide da exclusão social, 

desenvolvendo comportamentos destrutivos através de brigas em bailes, praças e ruas, 

afora, atos de vandalismo, como pichações e depredações de propriedades públicas e 

privadas. O autor comenta que estas gangues são movidas pelo ódio como parte dos 

mecanismos típicos de sua identificação, adquirindo sentido, à medida que criam inimigos 

reais ou imaginários e que sua capacidade de ser cruel é potencializada exatamente, por 

agirem em bando. 

Portanto, nos palcos social, institucional e privado onde transcorrem uma série de 

violências e reações violentas, Costa (2000) corrobora ter sido a partir do início dos anos 

80 que, especialmente as pessoas residentes em bairros populares de cidades do Brasil, 

tiveram seu cotidiano radicalmente modificado com a formação e atuação de gangues 

compostas por adolescentes e jovens armados, moradores em favelas, especializados em 

tráfico de drogas e na cobrança de pedágio de moradores e comerciantes de regiões 

circunvizinhas. O tráfico propicia a multiplicação de crimes, porque incentiva o roubo de 

carros, as trocas de armas por drogas e os homicídios, com usuários sendo mortos por 

traficantes ou criminosos se matando na disputa por pontos de vendas.  

Quanto à violência doméstica, quatro (4) mulheres a mencionaram contando suas 

experiências pessoais nesse sentido, inclusive, uma detenta afirmou já ter sido agredida por 

policiais dentro de sua casa quando em companhia do amásio e do filho.  



 
 

 

462Resultados e Discussões 

Os trechos das falas que melhor caracterizam essa modalidade de violência, são: 

“...quando eu cheguei, meu marido estava completamente bêbado...aí, ele me tacô uma 

lata de lavage quente. Em seguida, ele começô a me dá paulada nesse braço que quase 

esmagô...aí, acertô no pescoço da menina...eu tentei matá ele também...teve veiz que eu dei 

machadada...uma facada nas costa dele e...uma veiz eu dei choque nele em cima da cama 

com varal de fio de luiz...”; “Não denunciei as vezes que eu apanhei...porque eu gostava 

do meu marido. Eu achava que a gente podia se entendê...a gente tem muito medo de 

perdê o parceiro...”; “Aconteceu várias vezes da minha mãe falá que ía me matá...ela 

entrava, invadia a minha casa...disse que se eu désse parte na delegacia, ela ía na minha 

casa me matá.” e “Aí, depois dum certo tempo...ele (amásio )...se matô, se enforcô. Colocô 

uma corda no pescoço e se matô. Aí, eu peguei e fui embora...”.  

No tocante as fases do processo de violência conjugal, Walker apud Medrado & 

Pérez (1992), Harazim (1998) e Teles & Melo (2002) afirmam a existência de uma relação 

de cumplicidade da mulher com seu ofensor. Então, a violência doméstica passa por três 

fases distintas, sendo que a primeira, compreende a escalada de uma tensão insuportável, 

capaz de fragilizar emocionalmente a mulher, a qual se anula ao extremo para tentar 

apaziguar o parceiro. A segunda, é a da brutalidade anunciada, a qual geralmente dura de 2 

a 24 horas até a que violência pare, e consiste numa espécie de catarse para os dois. 

Passada essa fase, inicia-se um período de tranqüilidade doentia, em que a vitimização da 

mulher se completa. Então, é na terceira fase que o parceiro faz- lhe juras e promessas e ela, 

por não ter condições psicológicas de não acreditar, finge que acredita e reconciliam-se em 

clima de lua-de-mel. É comum que a vítima tenha seu ofensor na conta de o “todo 

poderoso” incapaz de ser punido e que o descreva como inteligente e com domínio sobre 

tudo e todos. Isso denota seu sentimento de inferioridade e dependência, numa situação de 

baixíssima auto-estima.  

 Quanto às agressões físicas e morais sofridas pela mulher em sua casa, a qual 

mencionou ter sido vítima de policiais na presença do amásio e de seu filho, tal situação foi 

relatada como: “Aí, eles (policiais) tiraro meu filho de mim e me bateram  ...me jogaro 

spray no meu olho... Eu tava com as mãos algemada pra tráis...eles me jogaram no chão, 

juntaram uns seis pra me batê. Déro um monte de tapa na minha cara, falaro que eu era 

vagabunda, que eu não prestava, que não sabia como Deus tinha me dado um filho...meu 

filho tava com 1 ano e 2 meis (chorou).”. 
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Ainda relativo a manifestações da violência que denotam autoflagelação ou auto-

agressão, uma (1) mulher detenta informou ter tentado o suicídio após ficar sabendo que 

havia sido contaminada pelo HIV através de seu parceiro sexual, com quem teve uma filha, 

também soropositiva. 

Ao comentarem sobre os danos à saúde da mulher vítima da violência doméstica, 

Cabral  (1999) e Doxsey (2001) referem-se a desequilíbrios decorrentes de maus tratos, 

violação, falta de assistência a(s) vítima(s) e a reações somáticas, além de dependências de 

álcool e drogas, depressão, tentativa de suicídio e desenvolvimento de doenças de fundo 

psíquico. Em detrimento da violência física e psicológica sofrida por mulheres (Zavaschi et 

al., 1991; Giffin, 1994; Saucedo, 1995; Ballone & Ortolani, 2001). Também, em relação a 

adolescentes e mulheres adultas vitimizadas sexualmente, estas, posteriormente podem 

desenvolver comportamentos sexuais de risco, abuso de drogas, fugas do lar, depressão, 

distúrbios do sono, e tornarem-se propensas ao suicídio e doenças psicossomáticas.  

Vários outros pesquisadores mencionam os crimes sexuais, enquanto causadores de 

danos e conseqüências amplas à saúde pública, por gerarem traumas físicos e psíquicos, 

como a SDPT, uma vez que as pessoas expostas, tornam-se vulneráveis às IST e ao HIV, a 

gravidez não planejada e outras conseqüências, podendo levar a vítima à prática do 

suicídio (Deming et al., 1983; OPAS, 1993; Giffin, 1994; Brasil, 1999; Andrade et al., 

1999; Rodrigues et al., 2001, Brasil, 2002d; Teles & Melo, 2002). 

 

• 2º Momento 

 

• Programa educativo 

 

As ações educativas foram trabalhadas durante todo o processo em que pudemos 

vivenciar com as mulheres detentas a pesquisa-ação na Cadeia.  

Ao observarmos a realidade ali dentro, procuramos também conviver e participar 

do cotidiano das mulheres detentas investigadas conversando, ouvindo-as, almoçando e 

participando com elas de atividades de terapia ocupacional e recreação.  

Através desta observação participante, fomos depreendendo de seus medos, 

anseios, angústias, tristezas e desolações. Daí, procuramos levantar efetivamente suas 

necessidades, caracterizando a problematização dessas mulheres, voltadas à violência, à 

vulnerabilidade às IST-aids, às questões prisionais, familiares, etc.  
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Uma vez registrados e compilados os problemas emergenciais vigentes naquele 

contexto, conjuntamente, elaboramos um programa educativo para atender suas 

necessidades relativas a temas como: violência geral, violência doméstica, violência 

policial e na prisão, violência conjugal, violência sexual fora e dentro de casa, IST, aids e 

drogas.  

Durante todo o processo interativo, ocorreram intervenções educativas e 

assistenciais, valorizando a auto-estima, a reeducação, a ressocialização, o conhecimento e 

as habilidades, sobretudo voltadas às temáticas aqui pesquisadas, favorecendo- lhes 

possibilidades de construção do aspecto cognitivo, tendo em vista o individual e o coletivo, 

bem como a transformação e a formação de agentes multiplicadores para lidarem com os 

seus pares, consigo mesmas e com a família.  

Continuando este processo educativo, as próprias detentas sugeriram a construção 

de cartilha educativa para distribuição às Cadeias Públicas em geral.  

 

• Cartilha educativa para mulheres detentas 

 

De modo geral, segundo revelam as falas das mulheres pesquisadas, todas foram ou 

temem ser alvos de freqüentes e diversas formas de violência, tanto dentro quanto fora da 

Cadeia em questão, sendo que em determinadas circunstâncias, passaram de vítimas a 

algozes, ao reagirem às ofensas sofridas com igual ou maior teor de agressividade, 

integrando-se assim, a um círculo naturalizado de múltiplas violências que roubam seus 

direitos sexuais e reprodutivos, sua auto-estima, sua integridade moral, sua capacidade de  

relacionar-se sexual e afetivamente de modo equilibrado e seu potencial de produção tanto 

de bens como de serviços, enfim, subtraem gradativamente sua saúde física e mental. 

A feminilização e a pauperização têm sido apontadas por equipes técnicas 

gabaritadas da CN-DST/AIDS do Ministério da Saúde, como duas das quatro principais 

tendências reorientadoras do curso da epidemia da aids no Brasil, perfis que se encaixam 

perfeitamente a população deste estudo. Para se ter uma idéia, enquanto em 1985 o número 

de casos de aids em homens para cada caso em mulher era de 25,3, em março de 2002, já 

equivalia a 1,7 casos (Brasil, 2002e).  

Assim, a grande maioria das detentas pesquisadas, em seu estado de pobreza e 

delinqüência cotidiana, vive uma estreita relação entre vitimização sexual e fatores sociais 

excludentes tanto antigos como emergentes em nosso país, no seu conjunto, entendidos 

como favorecedores à exposição de situações de risco, inclusive, ao contágio pelo HIV-
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aids e outras IST, gerando crianças provenientes de estupros, através muitas vezes, de 

gestações traumáticas devido a problemas adversos como o aborto.  

Sobre estes aspectos, a imersão gradual da mulher na criminalidade, especialmente 

pelas vias do narcotráfico, tem aumentado o número de pessoas pertencentes ao subgrupo 

das populações confinadas no Brasil, devendo ser considerado de maneira especial, como 

ocorre nesta pesquisa, em que os dados encontrados são significativos e corroboram alguns 

resultados registrados na literatura estudada.  

Em consonância com a complexidade que envolve a violência contra a mulher em 

nossa sociedade, especificamente, no tocante as detentas integrantes desta pesquisa, dentre 

diversos fatores ou situações identificadas e tidas como indicativas da necessária 

implementação de estratégias preventivas de caráter educativo, multiplicador de 

conhecimentos e comportamentos mais seguros dentro e fora da prisão, os que nos 

chamaram mais a atenção foram:  

• seus parcos conhecimentos sobre importantes temáticas interligadas as 

violências cotidianas contra a mulher em geral e em especial, contra todas 

que vivem na pobreza e na delinqüência, apesar de sua longa lista de 

vitimizações; 

• o fato de quase metade do total das entrevistadas, ter relatado vitimização 

sexual na infância e/ou adolescência ou mesmo já quando adulta, com 

conseqüências em geral traumáticas, sendo em dois casos, irreversíveis;  

• a completa falta de programas educativos nesta prisão em torno das 

temáticas em apreço e a ausência de adequada assistência à saúde por 

médico ou outro profissional da área, caracterizada por visitas regulares e 

periódicas ao local, inclusive para o acompanhamento das internas 

soropositivas ao HIV, com aids, IST e gestantes;  

• o unânime interesse das detentas sobre a temática central, assuntos 

correlatos e a habilidade do desenho à mão livre demonstrada por algumas 

delas, autoras de trabalhos que serviram de inspiração para a posterior 

confecção das ilustrações elaboradas por uma graphic designer profissional. 

Ao optarmos então, pela elaboração de uma cartilha pedagógica dirigida à 

população de detentas desta Cadeia, conforme sugestões delas mesmas, entendemos que 

seu valor enquanto importante material informativo e educativo, poderá ser ainda maior, 
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caso a totalidade da massa carcerária feminina de nosso país consiga ter acesso a este 

material.  

Ao ser de fácil leitura e manuseio, visa fundamentalmente despertar o interesse 

deste subgrupo, ao fornecer subsídios teóricos/práticos capazes de contribuir para a 

ampliação de conhecimentos sobre sexualidade, drogas, IST, aids, sexo seguro e violência 

contra a mulher.  

Utilizamos um vocabulário adequado a mulheres vivendo em regime fechado de 

prisão, assim como, preocupamos-nos com a adequação dos desenhos ao conteúdo escrito, 

de modo a viabilizar total compreensão e interesse das leitoras, oportunizando- lhes atuar 

como aliadas imprescindíveis na luta sem tréguas contra a epidemia da aids entre mulheres 

e nas prisões, através da multiplicação dos conhecimentos adquiridos e incorporação de 

comportamentos mais seguros, em todos os seus espaços de convivência com parceiros(as) 

de drogadição e/ou sexo.    

A seguir, apresentaremos o conteúdo referente à versão final em forma reduzida da 

“Cartilha educativa para mulheres detentas: violência, sexualidade, DST/aids, sexo 

seguro e drogas”, impressa originalmente em cor única (preto), com 32 páginas e um total 

de 29 ilustrações. Esse instrumento pedagógico, encontra-se em formato original como 

encarte, na parte interna da contra-capa do presente estudo. Este original apresentará com 

clareza a qualidade do texto e desenhos da cartilha. No texto e desenhos dispostos 

conjuntamente a seguir, a qualidade ficou prejudicada em detrimento da idéia de apresentar 

a cartilha de modo reduzido, mostrando um panorama do material educativo, todavia 

mesmo assim, apresentamos nossas escusas.  
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§ CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÕES 
 

 

 

o Brasil, é comum que a problemática da violência seja tratada por vezes, 

como um mal isolado do tecido social que a constitui e a preocupação da sociedade tem 

sido cada vez maior no sentido de encontrar soluções eficazes ao seu controle e extermínio. 

Não obstante, tanto fora como em âmbito prisional, a violência tem sido tratada como 

sintoma a ser reprimido através de ações policiais violentas e punitivas que não recuperam 

a pessoa delituosa, mas geram revoltas e maiores dissensões desencadeadas por conflitos 

individuais e coletivos, dado o direito de resposta em igual ou maior teor de violência que 

a vítima se dá o direito de ter. Esta questão, ao ser analisada de modo desfocado de seus 

núcleos geradores, fatalmente tem nos levado a defrontar com freqüentes práticas 

banalizadoras da vida e da morte, praticamente, em todos os níveis sociais e econômicos 

das nossas muitas culturas nacionais.  

 Nas prisões brasileiras, assim como nos espaços privado e público onde circulam 

seres humanos alijados socialmente, não raro, exacerbadas manifestações de violência têm 

vitimizado as mulheres em geral, afetando também, de modo comum e contundente, 

aquelas que vivem na prostituição, nas drogas e transitam livremente, às vezes, desde a 

tenra idade, por territórios marginais onde vicejam diversificadas práticas criminosas.  

Por outro lado, o envolvimento deste contingente feminino específico com práticas 

violentas, em situação de livre trânsito na sociedade ou mesmo, quando vivendo nas 

trancafiadas e superlotadas prisões, sugere-nos uma estreita relação com medos, 

agressividades, ausência de projetos de vida coletivos e pessoais, falta de perspectivas ao 

resgate da própria dignidade como ser humano, mulher trabalhadora, parceira e mãe, 

sugerindo expressões de buscas desesperadamente, extraviadas de reconhecimento e auto-

afirmação numa sociedade de economia globalizada, discriminadora, excludente e ainda 

mantenedora de uma lógica patriarcalista.  

Deste modo, a vida de reclusão mantida por mulheres internas da Cadeia 

pesquisada, apresentou-se cheia de infrações “legais” e violências legitimadas pela 

sociedade e postas em prática pelo Aparelho Estatal, as quais afetam desrespeitosamente as 

mais básicas necessidades humanas, dando continuidade de certa forma, a uma série de 

privações e deficiências vividas durante a infância, pela maioria das internas entrevistadas 
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que foram vítimas de uma ou mais formas de violência, especialmente, do abuso e da 

violação sexual que caracteriza o crime de estupro.  

Deparamo-nos então, com perfis de mundos pessoais e sociais desestruturados, 

repletos de conflitos familiares, afetivos e culturais, imersos em controvérsia s e situações 

de vulnerabilidade, o que inclui as relacionadas ao contágio as IST, HIV-aids e gravidez 

indesejada, enquanto conseqüências da violência sexual sofrida e praticada principalmente, 

por homens conhecidos das vítimas, pessoas com quem elas mantinham vínculos afetivos 

durante a infância, adolescência e/ou fase adulta. 

 Concomitantemente, à vitimização sexual em diferentes períodos do 

desenvolvimento humano, muitas detentas, ao se envolverem com o submundo das drogas 

lícitas e ilícitas e da prostituição como meio de subsistência e manutenção do vício, 

desenvolvem freqüentemente, comportamentos de risco nem sempre abertamente, 

declarados e reconhecidos por elas mesmas.  

Colocadas então, em circunstâncias severas de prisão, além de serem susceptíveis e 

vulneráveis enquanto agentes receptoras e reprodutoras de patologias infecto-contagiosas 

sexualmente, transmissíveis entre si, ao retornarem ao convívio social, prosseguem 

expondo-se através de comportamentos que também as tornam vulneráveis as IST, HIV e a 

aids. Tratam-se de comportamentos e atividades comuns ao cotidiano existencial de 

inúmeras mulheres envolvidas com práticas criminosas, uma vez inseridas em uma vida de 

carências materiais e afetivas, ou seja, marginalizada, e que se traduzem na costumeira 

prática de se relacionarem sexualmente sem proteção e com múltiplos(as) parceiros(as), no 

uso de drogas e na gestação de filhos de pais diferentes, ampliando inclusive, a 

possibilidade da transmissão do HIV e outros agentes das IST a crianças, pelas vias 

materno-fetal.  

De acordo com os objetivos propostos nesta pesquisa, nossos achados, sinalizam, 

na perspectiva teórica das mulheres detentas pesquisadas, que:  

• apesar de viverem na marginalidade criminal, em estreito convívio com a 

pobreza e com parceiros viciados em drogas e delinqüentes, atuando também 

como autoras diretas ou cúmplices de atos delituosos de variáveis graus, como 

roubos, seqüestros, extorsões, homicídios entre outros, a violência sexual 

(estupro) e o assassinato (homicídio) são apontados como os mais abomináveis 

dentre todas as práticas criminosas classificadas como piores.  Ao terem sido 

comentadas por algumas detentas, desencadearam espontânea e imediata 
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repulsa e sentimento de revolta observada em suas falas e expressões faciais no 

decorrer das entrevistas; 

• no contexto da violência em geral, algumas detentas entendem que crianças e 

jovens adolescentes do sexo masculino, tem sido importantes agentes de crimes 

em escala crescente, principalmente no meio social contemporâneo, situação 

explicada por elas através de argumentações à primeira vista elementares, mas 

cujos conteúdos se relacionam fortemente a negativos fatores políticos, 

institucionais e sociais vigentes em nosso país; 

• muitas detentas já foram vítimas de violências fora do ambiente doméstico e 

prisional, inclusive de agressões físicas por policiais; todas apresentam 

cicatrizes no corpo, às vezes não acidentais e outras caracterizadas por violência 

pelo uso de diferentes objetos, além de armas de fogo e armas branca; 

• a desestrutura familiar, foi considerada um importante fator desencadeador de 

atitudes violentas dentro e fora do âmbito doméstico, tendo sido traduzida por 

carências materiais e psicológicas que guardam estreita relação com conflitos 

pessoais diversos agravados pelos altos índices de desemprego em nosso país; 

pela miséria e pela pobreza; pelo uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas 

por ofensores e pelo aumento assustador da prática do narcotráfico envolvendo 

jovens e crianças enquanto meio de subsistência, reconhecimento e poder;  

• no contexto de um sistema prisional falido, as violências psicológica e física, o 

que inclui a sexual praticada por agentes policiais contra algumas detentas 

pesquisadas, foi também mencionada como denúncia ao abuso de autoridade e 

impunidade Estatal, gerando nas vítimas tanto a nível individual quanto 

coletivo, sentimentos de humilhação, impotência, injustiça e revolta;   

• a família foi considerada como uma sociedade de grande importância na 

formação do cidadão para que o mesmo não seja incentivado a reproduzir 

comportamentos violentos dentro e fora do lar, assim como, prevaleceu no 

entendimento da maioria, a necessidade do respeito, da preservação da vida e da 

integridade física do outro, da paz individual e social; 

• levando em conta experiências diretas ou indiretas de violências sexuais em 

diferentes fases de sua vida, relatadas pelas detentas envolvidas nesta pesquisa, 

sendo que muitas que também foram vítimas da violência em geral, dentro e 

fora da prisão, apontaram mulheres e meninas como as mais freqüentemente 
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agredidas por ofensores conhecidos, os quais costumam agir principalmente 

quando drogados, com exacerbada agressividade em ambiente doméstico, além 

da atuação violenta de ofensores desconhecidos de algumas detentas já 

vitimizadas, em locais extradomicílio; 

• a violência física em ambiente doméstico, foi declarada por elas, enquanto 

vítimas, o que não exclui o abuso e a violência sexual, não sabendo informar o 

motivo da prática dessa violência contra a mulher, alegadondo ao ofensor, 

“sem-vergonhice” e desrespeito do homem como a principal razão, 

mencionando ainda, as fragilidades físicas da mulher e da criança, sua 

dependência afetiva, emocional e financeira em relação ao homem adulto, 

revelando serem os causadores, pessoas da família, alegando que outros fatores 

conhecidos como predisponentes e portanto, favorecedores de atitudes violentas 

que vitimizaram algumas detentas, foram: o uso abusivo de bebidas alcoólicas e 

drogas ilícitas pelos ofensores, o desemprego, a pobreza, o ciúmes e a revolta;   

• muitas delas foram vítimas de violência sexual e seus ofensores quase sempre 

foram homens adolescentes ou adultos conhecidos que as dominaram 

fisicamente, espancando-as, violentando-as principalmente, durante o intercurso 

de relacionamentos sexuais forçados, muitas vezes, pelo próprio parceiro sexual 

no interior de sua casa, com quem mantinham relações civis oficializadas ou 

mesmo não legalizadas, humilhando-as cotidianamente e em algumas ocasiões, 

na presença dos próprios filhos;  

• entre os ofensores sexuais conhecidos, os mais citados foram maridos, amásios 

e namorados, e entre os desconhecidos, destacaram-se policiais e clientes de 

sexo. Todas as mulheres vitimizadas sofreram ferimentos físicos em 

decorrência de penetrações forçadas, tendo prevalecido os casos de 

sangramento vaginal e anal;   

• durante e logo após a vitimização sexual sofrida, referiram ter sentido raiva, 

sensação de impotência e humilhação;  

• atitudes reativas por parte de algumas mulheres, em resposta a agressões físicas 

desferidas por estranhos e por parceiros contra elas tanto em âmbito familiar 

como fora, foram registradas em alguns depoimentos, tendo sido utilizadas 

armas na maioria das vezes, em que agrediram, propositando autodefesa física 
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ou tentando frear espancamentos e outras violências domésticas freqüentemente 

sofridas;  

• por medo de serem assassinadas, de sofrer recriminações e discriminações, 

devido à dependência financeira e/ou afetiva, por possível perda da guarda dos 

filhos e outras situações, as detentas vitimizadas pela violência doméstica e/ou 

sexual, não denunciaram seus ofensores, contribuindo para a impunidade dos 

mesmos. Ainda, os ofensores, por conviverem com elas e conhecerem bem seus 

hábitos diários, continuaram a deter o domínio da situação de poder e controle 

dentro e fora do ambiente doméstico, prosseguindo com chantagens, ameaças, 

imposição de privações, destruição de objetos e ofensas pessoais, entre outras 

atitudes de cunho agressivo e dominador da mulher, integrando um vicioso 

círculo de sucessivas violências físicas, morais e psicológicas como parte de 

uma relação conjugal desequilibrada;  

• as detentas que afirmaram ter sido violentadas sexualmente, em uma ou mais 

fases de sua vida, por um ou mais ofensores, uma ou múltiplas vezes, como 

conseqüênc ias possíveis desta forma de violência, adquiriram o HIV e/ou 

engravidaram após estupro;   

• de modo geral, independente de o agressor ter sido conhecido ou não das 

mulheres que foram vitimizadas sexualmente, o medo, a vergonha, a baixa da 

auto-estima, sentimentos de humilhação e culpa, distúrbios sexuais e afetivos 

foram citados, posto terem se sentido atingidas em sua integridade física, 

embora unanimemente, tenha-se enfatizado, a grande importância dos traumas 

psicológicos herdados por todas e com os quais afirmaram ter que conviver 

cotidianamente. Os traumas psicológicos, foram igualmente valorizados por 

aquelas que não viveram diretamente esta forma de violência, mas tiveram 

parentes próximos vitimizados;  

• todas tiveram dificuldades de relatar sua experiência de vitimização sexual e 

mesmo as que não experienciaram esta forma de violência em alguma fase de 

suas vidas, reafirmaram as sérias dificuldades de superação dos traumas 

psíquicos inerentes; 
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• demonstram parcos conhecimentos teóricos sobre direitos humanos e 

reprodutivos, sexualidade, drogas, aids, IST e outras temáticas correlatas a 

violência contra a mulher, apesar da larga vivência prática nesta área, 

principalmente em decorrência de inúmeras vitimizações já sofridas; 

• têm também, pouca consciência de que, ao viverem num contexto de relações 

violentas combatidas de forma repressiva pela polícia, estão continuamente se 

expondo a múltiplas formas de violência, consumando seu estreito convívio 

com práticas ilícitas e situações de risco que as tornam potencialmente 

vulneráveis ao contágio do HIV-aids e IST, além da gravidez indesejada. Afora, 

estando inseridas na marginalidade social e na prática de crimes, têm também 

assegurado maior descrédito pessoal por parte da sociedade e do Estado, o que 

resulta em subtrações legais e ilegais de grande parte de seus direitos enquanto 

mulher, prisioneira, mãe e cidadã;   

• por apresentarem idéia simplista e ingênua principalmente sobre o significado 

das IST e aids, cravado de temores e tabus, este contingente específico, embora 

sendo uma pequena parte de uma numerosa massa de pessoas confinadas 

vivendo precariamente em prisões brasileiras, apresenta necessidade 

emergencial de ter uma instrumentalização para si mesma, possível de ser 

estentida à outras detentas para que possam lidar melhor com questões relativas 

à violência contra a mulher, dentro e fora de instituições públicas e privadas. 
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§ ANEXOS 
 

 
ANEXO A 

 
• Orientação da aplicação do instrumento 

 
Instrução da Entrevista 

 
Cara senhora, estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo tema é VIOLÊNCIA SEXUAL E A 

VULNERABILIDADE ÀS IST-AIDS EM MULHERES DETENTAS . 
 Mas, p ara que esta seja realizada, será necessário o levantamento destes dados, que serão de suma importância 

para a área da saúde da mulher, principalmente para as mulheres em reclusão, pois que através deste estudo poderemos 
dar atenção especial a qualidade de vida, visando melhor compreensão sobre as questões da violência contra a mulher, 
sexualidade, aids e drogas voltadas para você. Esta pesquisa tem como objetivo levantar os maiores problemas das 
mulheres em reclusão, relativos essas temáticas, procurando posteriormente trabalhar conjuntamente com elas na 
organização, execução e avaliação de um programa educativo, visando atender suas maiores dificuldades e necessidades, 
procurando possibilitar a reflexão, conscientização, o conhecimento e habilidades sobre a temática em questão. Isto é 
direito humano. Sendo assim, sua participação e o preenchimento deste termo de consentimento é de fundamental 
relevância para esta pesquisa. 

Para tanto, informamos que não haverá danos, riscos e gastos para você. 
Informamos ainda, que estaremos garantindo-lhe o sigilo das respostas, bem como o direito de recusar ou 

interromper, a qualquer momento, sem prejuízo algum deste estudo e nem para você. Mas, sua participação, associada a 
outras, trará significativo benefício para a melhoria da sua qualidade de vida. 

 
I. Dados de  Identificação 
 
Sujeito nº______________ Estado civil ___________Nº de filhos __________ Idade________________  
Cor___________________ Religião______________Aborto_______________Escolaridade__________ 
Profissão-Ocupação ______Delito_______________ Artigo_______________  Reincidência__________  
Condenação____________ Tempo_______________Procedência_______________________________.  

 
II. Questões 
 

1. O que você pensa sobre violência em geral?  
Qual é a pior de todas na sua opinião? Porquê? 

2. E o que você pensa  sobre a violência sexual? Na sua opinião, porquê ela acontece? Que conseqüência(s) ela 
pode trazer na vida das pessoas? 

3. Você já sofreu outra violência dentro de casa? (sim/não) Que tipo? 
 Fale um pouco do(s) agressor(és). A que você atribui o(s)motivo(s) dessa  violência? E fora? Aonde?  
4. Você já foi violentada sexualmente, assediada, abusada ou estuprada por conhecido e/ou desconhecido? 

(sim/não) Em casa � ou fora de casa? � Quantas vezes? Em relação à prática da violência sexual, quem que a 
cometeu?  Padrasto  �  Tio  �  Parceiro sexual  �  Primo � Cunhado � Outro(s) �. Quem?  
Sofreu ferimentos no corpo? Em que lugar? Como se sentiu?  

5. Fale um pouco desta sua experiência. O que essa experiência lhe causou na vida? Houve conseqüência?  
Gravidez �  IST �  Aids �  Outra(s).  

6. Como foi(é) para você, ter vivenciado este tipo de violência sexual? 
7. Em relação a experiência com este tipo de violência, você deu queixa à polícia? (sim/não) Porquê?  
8. Através da violência, você ficou com cicatriz(es) no corpo? (sim/não) Qual objeto a(s) provocou? Em qual(is) 

circunstância(s) foi(ram) ocasionada(s)? 
9. Você já sofreu algum tipo de violência física ou moral provocada por policial(is) ou outro(s) agente(s) da lei? 

(sim/não) De qual tipo? Em qual(is) situação(ões)? Em relação à violência perpetrada dentro de instituição 
prisional ou fora, como você se sentiu? Qual foi sua reação? 

10. Em instituições prisionais (inclusive nesta Cadeia) você já ficou na solitária (coruja)? (sim/não) Quantas vezes? 
Por quantos dias? Porquê? Qual o motivo de ter ficado na solitária? Como você descreveria tal experiência?  

11. Você já vivenciou na Cadeia outro(s) tipo(s) de punição ou tortura? (sim/não) Qual(is)? E o(s) motivo(s) 
pelo(s) qual(is) foi(ram) realizada(s)? 

12. E nas ruas, você já foi agredida? (sim/não) Você agrediu alguém fisicamente? (sim/não) Como aconteceu? 
Quantas vezes aconteceu? Foi usada alguma arma? (sim/não) Qual(is)? 

13. E em ambiente escolar, você já foi agredida ou agrediu alguém fisicamente? (sim/não) Como aconteceu? 
Quantas vezes? Foi usada alguma arma? (sim/não) Qual(is)? Quais providências foram tomadas depois?  

14. Livre para você se expressar sobre o que quiser. 
15. Se você quiser, desenhe uma cena de violência com a mulher (violência geral e/ou sexual). 
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ANEXO B 
 

Termo de Consentimento 
 

• Esclarecimento sobre a pesquisa para o sujeito 
 
Estamos desenvolvendo uma pesquisa cujo tema é VIOLÊNCIA SEXUAL E A VULNERABILIDADE ÀS 

IST-AIDS EM MULHERES DETENTAS . 
Mas, para que esta seja realizada, será necessário o levantamento destes dados, que serão de suma importância 

para a área da saúde da mulher, principalmente para as mulheres em reclusão, pois que através deste estudo poderemos 
dar atenção especial a qualidade de vida, visando melhor compreensão sobre as questões da violência contra a mulher, 
sexualidade e IST-aids. Esta pesquisa tem como objetivo levantar os maiores problemas das mulheres em reclusão, 
relativos a essas temáticas, procurando posteriormente trabalhar conjuntamente com você na organização, execução e 
avaliação de um programa educativo, visando atender suas maiores dificuldades e necessidades, procurando possibilitar a 
reflexão, conscientização, o conhecimento e habilidades sobre a temática em questão. Isto é direito humano. 

As entrevistas e os questionários serão aplicados no último trimestre de 2002, com previsão de encerramento da 
pesquisa, até o final do 1º trimestre de 2.003. 

Sendo assim, sua participação e o preenchimento deste termo de consentimento é de fundamental relevância 
para esta pesquisa. Muito obrigada pela atenção.  

Pesquisadoras responsáveis: Annecy Tojeiro Giordani e Sônia Maria Villela Bueno  
 
 

• Termo de consentimento propriamente dito 
 

 
Eu _________________, RG_________________, declaro para todos os devidos fins que cedo os direitos de 

minha entrevista ciente de que esta estará gravada em fita K-7, dada no dia ___/___/___, para ser usada integralmente ou 
em partes, sem restrição de prazo ou citações, desde a presente data, para as pesquisadoras Annecy Tojeiro Giordani e 
Sônia Maria Villela Bueno. 

Assim, estou ciente dos meus direitos, abaixo relacionados, como tendo: 
1. A garantia de receber informações gerais sobre o significado, justificativa, objetivos e os procedimentos 

que serão utilizados na pesquisa, bem como o esclarecimento e orientação a qualquer dúvida acerca dos 
procedimentos, riscos, benefícios e outros relacionados à pesquisa; 

2. A liberdade de retirar o meu consentimento a qualquer momento e/ou deixar de participar deste estudo, 
sem que isto traga prejuízo ou penalização, à minha condição; 

3. A segurança de que não serei identificada e que será mantido o sigilo e o caráter confidencial da 
informação relacionada à minha privacidade; 

4. O compromisso de me proporcionar informações atualizadas durante o estudo, ainda que possa afetar 
minha vontade de continuar participando; 

5. A garantia da não existência ou vulnerabilidade a danos e riscos a minha pessoa; 
6. A garantia de não haver gastos de minha parte porque a coleta de dados que participarei, será realizada na 

própria cadeia, em horário pré determinado. Portanto, estou ciente de que não haverá nenhum gasto e nem 
ressarcimento ou indenização; 

Sendo assim, declaro o meu consentimento de usar as minha respostas gravadas em fita K-7 para esta pesquisa, 
podendo torná-las públicas.  

Concordo, portanto, em participar deste estudo, levando em consideração todos os elementos acima 
mencionados. 

 
 
Local, ____ de ______________de ________. 
 
 
 
     ______________________________________  

                        Assinatura 
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ANEXO C 
 

Artigos do Código Penal Brasileiro mais freqüentes em cadeias femininas  
Nome Artigo Pena 

Homicídio Simples 121 De 6 a 20 anos de reclusão 
 
Homicídio Qualificado * 
 
 

121, §2º, incisos I (motivo torpe);, II (motivo fútil); III (com emprego de 
veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, 
ou de que possa resultar perigo comum); IV (à traição, de emboscada, ou 
mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a 
defesa do ofendido); e V (para assegurar a execução, a ocultação, a 
impunidade ou vantagem de outro crime) 

De 12 a 30 anos de reclusão 

Furto Simples 155 “caput” De 1 a 4 anos de reclusão 
 
Furto Qualificado * 

 
 
 

155, § 4º - se o crime é cometido: I - com destruição ou rompimento de 
obstáculo à subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante 
fraude, escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa;  
IV - mediante concurso de duas ou mais pessoas.  
155, § 5º - se a subtração for de veículo automotor que venha a ser 
transportado para outro Estado ou para o exterior.  
* § 5º acrescentado pela Lei nº 9.426, de 24 de dezembro de 1996. 

De 2 a 8 anos de reclusão 
 
 
 
 
 
 
 
De 3 a 8 anos de reclusão 

Roubo  157 “caput” De 4 a 10 anos de reclusão 
 
Roubo Qualificado * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade: I - se a violência ou 
ameaça é exercida com emprego de arma; II - se há o concurso de duas ou 
mais pessoas; III - se a vítima  está em serviço de transporte de valores e o 
agente conhece tal circunstância; IV - se a subtração for de veículo 
automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o 
exterior; (* inciso IV acrescentado pela Lei nº 9.426, de 24 de dezembro de 
1996); e  
V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade. 
(* inciso V acrescentado pela Lei nº 9.4 26, de 24 de dezembro de 1996);  
 § 3º - Se da violência resulta lesão corporal  grave, a pena é de reclusão, de 
7 (sete) a 15 (quinze) anos, além da multa; se resulta morte, a reclusão é de 
20 (vinte) a 30 (trinta) anos, sem prejuízo da multa. 

Aumento de 1/3 a 1/2  
 
 
 
 
 
 
 
 
De 7 a 15 anos de reclusão, se 
resulta lesão corporal grave; 
De 20 a 30 anos se resulta morte. 

Extorsão**  158 “caput” De 20 a 30 anos de reclusão 
 
 

§ 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego 
de arma, aumenta-se a pena de um terço até metade; e 
§ 2º - Aplica-se se à extorsão praticada mediante violência o disposto no 
§ 3º do artigo anterior.  

 

Aumento da pena na base de 1/3 
a 1/2. 
De 7 a 15 anos de reclusão, se 
resulta lesão corporal grave; 
De 20 a 30 anos se resulta morte. 

Extorsão mediante seqüestro** 159 
 

De 8 a 15 anos de reclusão. 

   

 § 1º - Se o seqüestro dura mais de 24 (vinte e quatro) horas, se o 
seqüestrado é menor de 18 (dezoito) anos, ou se o crime é cometido por 
bando ou quadrilha 
§ 2º - Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: 
§ 3º - Se resulta a morte  

 

De 12 a 20 anos de reclusão 
De 16 a 24 anos de reclusão 
De 24 a 30 anos de reclusão 

Subtrair menor de 18 anos ou 
interdigito ao poder de quem 
tem sua guarda em virtude de 
lei ou ordem judicial 

 
 

249 

De 2 meses a 2 anos, se o fato 
não constituir elemento de outro 
crime. 

Crimes Hediondos: Art. 1º São considerados hediondos os seguintes crimes, todos tipificados no Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - 
Código Penal, consumados ou tentados: I - homicídio (art. 121), quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um 
só agente, e homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, II, III, IV e V); 
II - latrocínio (art. 157, § 3º, in fine); 
III - extorsão qualificada pela morte (art. 158, § 2º); 
IV -  extorsão mediante seqüestro e na forma qualificada (art. 159, caput, e §§ lº, 2º e 3º); 
V -  estupro (art. 213 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 
VI -  atentado violento ao pudor (art. 214 e sua combinação com o art. 223, caput e parágrafo único); 
VII -  epidemia com resultado morte (art. 267, § 1º). (artigo e  incisos   alterados  pela  Lei  nº 8.930,  de  6  de  setembro de 1994) 
VII -  A - (Vetado) 
VII -  B -  falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais (art. 273, caput e § 1º - A e § 1º - B, com a 
redação dada pela Lei nº 9.677, de 2 de julho de 1998).”( inserido pela Lei nº 9.695, de 20 de agosto de 1998) 
 
Parágrafo único. Considera-se também hediondo o crime de genocídio previsto nos arts. 1º, 2º e 3º da Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956, tentado ou 
consumado." (  parágrafo  único  alterado  pela  Lei  nº 8.930,  de   6  de  setembro de 1994) 

                                                 
* Revista... (2002). 
** Soleis (2000). 
** Soleis (2000).  
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ANEXO D 
 

Lei 6368/76+ 
Nome Artigo Pena 

Importar ou exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, 
vender, expor à venda ou oferecer, fornecer ainda que gratuitamente, ter 
em deposito, transportar trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar ou 
entregar de qualquer forma, a consumo substância entorpecente ou que 
determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

12 

De 3 a 15 anos de 
reclusão 

Conduta atribuída a duas ou mais pessoas que se associam para 
reiteradamente ou não, praticar qualquer das condutas descritas no artigo 
12. É chamado de co-autoria, participação ou formação de quadrilha. 

14 
De 3 a 10 anos de 
reclusão 

Adquirir, guardar ou trazer consigo, para uso próprio, substância 
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 

16 
De 6 meses a 2 anos 
de detenção 

Conduta de maneira exacerbada de algumas pessoas que por lei ou dever 
funcional tem a obrigação de velar para com o combate ao narcotráfico. 

18++ 

Não comina pena 

específica 

 
É isento de pena o agente que em razão da dependência, ou sob o feito 
de substância, entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica proveniente de caso fortuito ou força maior era, ao tempo da 
ação ou da omissão, qualquer que tenha sido a infração penal praticada, 
inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de 
determinar-se de acordo com esse entendimento. 
Parágrafo único. A pena pode ser reduzida de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois 
terços) se, por qualquer das circunstâncias previstas neste artigo, o 
agente não possuía, ao tempo da ação ou da omissão, a plena capacidade 
de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 
esse entendimento.** 

19++ 

Isenta completamente 
o agente da pena 
referente ao delito 
cometido 
 
 
 
Reduz a pena do delito 
praticado na base de 
1/3 a 2/3. 
 

 

                                                 
+ Lei de 21 de outubro de 1976 que dispõe sobre medidas de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso 
indevido de substâncias entorpecentes ou que determinem dependência física ou psíquica. Atualmente esta 
lei tem relação estreita com a Lei 8072/90 Lei dos Crimes Hediondos. 
++ Esse artigo não descreve um tipo penal, ou seja, uma conduta criminosa, ele apenas dita regras de 
aplicação de uma pena aos tipos penais contemplados na própria Lei 6368/76. 
** Soleis (2000). 
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ANEXO E 
 

Crimes de natureza sexual** 
Nome Artigo Pena 

Estupro 213 – Ato de constranger mulher de qualquer idade ou condição à conjunção 
carnal, por meio de violência ou grave ameaça. 456 

Reclusão, de 6 (seis) a 10 
(dez) anos. 
 

Atentado 
Violento ao 
Pudor (AVP) 

214  -  Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a praticar ou 
permitir que se pratique ato libidinoso diverso a conjunção carnal.457  

Reclusão, de 6 (seis) a 10 
(dez) anos. 
 

Assédio sexual Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou 
favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior 
hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função. 
(Redação da Lei nº 10.224, de 15 de maio de 2001).  

Detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos. 
 

Sedução 217 - Seduzir mulher virgem, menor de 18 (dezoito) anos e maior  de 14 (catorze), 
e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou 
justificável confiança. 

Reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos. 

 
Corrupção de 
menores 

218 - Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 (catorze) e menor 
de 18 (dezoito) anos, com ela práticando ato de libidinagem, ou induzindo-a a 
praticá-lo ou presenciá-lo. 

Reclusão, de 1 (um) a 4 
(quatro) anos. 

Rapto violento 
ou mediante 
fraude 

219 - Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou fraude, para 
fim libidinoso. 

 
Reclusão, de 2 (dois) a 4 
(quatro) anos. 

Rapto 
consensual 

220 - Se a raptada é maior de 14 (catorze) anos e menor de 21 (vinte e um), e o 
rapto se dá com seu consentimento. 

Detenção, de 1 (um) a 3 
(três) anos. 

Diminuição de 
pena 

221 - É diminuída de um terço a pena, se o rapto é para fim de casamento, e de 
metade, se o agente, sem ter praticado com a vítima qualquer ato libidinoso, a 
restitue à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à disposição da família.  

 

Concurso de 
rapto e outro 
crime 

222 - Se o agente, ao efetuar o rapto, ou em seguida a este, prática outro crime 
contra a raptada, aplicam-se cumulativamente a pena correspondente ao rapto e a 
cominada ao outro crime. 

 

Formas 
qualificadas 

223 - Se da violência resulta lesão corporal de natureza grave. Reclusão, de 8 (oito) a 12 
(doze) anos. 
Parágrafo único - Se do 
fato resulta a morte: 
Reclusão, de 12 (doze) a 25 
(vinte e cinco) anos. 

Presunção de 
violência 

224 - Presume-se a violência, se a vítima: 
a) não é maior de 14 (catorze) anos; 
b) é alienada ou débil mental, e o agente conhecia esta circunstância; 
c) não pode, por qualquer outra causa, oferecer resistência.  

 

Ação penal 225 - Nos crimes definidos nos capítulos anteriores , somente se procede 
mediante queixa. 

§ 1º - Procede-se, entretanto, mediante ação pública:  
I - se a vítima ou seus pais não podem prover às despesas do 
processo, sem privar-se de recursos indispensáveis à manutenção 
própria ou da família;  
II - se o crime é cometido com abuso do  pátrio poder, ou  da 
qualidade  de padrasto, tutor ou curador.  

          § 2º - No caso do nº I do parágrafo anterior, a ação do 
                    Ministério Público depende de representação. 

 

Aumento de 
pena 

226 - A pena é aumentada de quarta parte: 
I - se o crime é cometido com o concurso de duas ou mais pessoas; 
II - se o agente é ascendente, pai adotivo, padrasto, irmão, tutor ou 
curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro 
título  tem autoridade sobre ela;  

                    III - se o agente é casado. 

 

 
 

                                                 
** Soleis (2000).  
456 Grave ameaça: promessa de efetuar tamanho mal; Conjunção carnal: corresponde ao coito vaginal, o que 
limita esse crime ao sexo feminino (Brasil, 2002e).  
457 Aqui se incluem as situações diferentes do coito carnal: mordidas, sucção de mamas, manobras digitais 
erópticas e a cópula anal ou oral. O AVP pode ser praticado em ambos os sexos, sob as mesmas formas de 
constrangimento do estupro (Brasil, 2002e). 
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ANEXO F 
 

Do lenocínio e do tráfico de mulheres* 
Mediação para servir a 
lascívia de outrem. 

227 - Induzir alguém a 
satisfazer a lascívia de 
outrem: 

Reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos. 
§ 1º - Se a vítima é maior de 14 (catorze) e menor de 18 
(dezoito) anos, ou se o agente é seu ascendente, 
descendente, marido, irmão, tutor ou  curador ou pessoa a 
que esteja confiada para fins de  educação, de tratamento ou 
de guarda: 

Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 2º - Se o crime é cometido com emprego de violência, 
grave ameaça  ou fraude: 

Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da pena 
correspondente à violência. 
        § 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se     
         também multa. 

Favorecimento da 
prostituição. 

228 - Induzir ou atrair 
alguém à prostituição, 
facilitá-la ou impedir 
que alguém a 
abandone: 

Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do artigo 
anterior: 

Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 
§ 2º - Se o crime, é cometido com emprego de violência, 
grave ameaça ou fraude: 

Reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos, além da  pena 
correspondente à violência. 
        § 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se  
         também multa. 

Casa de prostituição 229 - Manter, por 
conta própria ou de 
terceiro, casa de 
prostituição ou lugar 
destinado a encontros 
para fim libidinoso, 
haja, ou não, intuito de 
lucro ou mediação 
direta do proprietário 
ou gerente: 

Reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. 
 

Rufianismo 230 - Tirar proveito da 
prostituição alheia, 
participando 
diretamente de seus 
lucros ou fazendo-se 
sustentar, no todo ou 
em parte, por quem a 
exerça: 

Reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. 
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: 

Reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, além da multa. 
§ 2º - Se há emprego de violência ou grave ameaça: 

Reclusão, de 2 (dois) a 8 (oito) anos, além da multa e sem  
prejuízo da pena correspondente à violência. 

231 - Promover ou 
facilitar a entrada, no 
território nacional, de 
mulher que nele venha 
exercer a prostituição, 
ou a saída de mulher 
que vá exercê-la no 
estrangeiro: 

Reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos. 
§ 1º - Se ocorre qualquer das hipóteses do § 1º do art. 227: 

Reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. 
§ 2º - Se há emprego de violência, grave ameaça ou fraude, 
a pena é de reclusão, de 5 (cinco) a 12 (doze) anos, além da 
pena correspondente à violência. 

         § 3º - Se o crime é cometido com o fim de lucro, aplica-se  
         também multa. 

Tráfico de mulheres 

232 - Nos  crimes  de  
que  trata  este  
Capítulo, é  aplicável  
o  disposto  nos  arts. 
223 e 224 

 

 
 
 
 

                                                 
* Artigos relacionados a prostituição; segundo o CPB, o fato de se prostituir não é crime, e sim a obtenção de 
vantagem em virtude da prostituição de outrem. 
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ANEXO G 
 

ECA – Estatuto da criança e do Adolescente** 
Art. 5 Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, 
punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus 
direitos fundamentais. 

Art. 13 Os casos de suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou 
adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da 
respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. 

Art. 86 A política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á 
através de um conjunto articulado de ações governamentais e não-
governamentais, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

Art. 98 Art. 98 - As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis 
sempre que os direitos reconhecidos nesta Lei foram ameaçados ou violados: 
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado; 
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável; 
III - em razão de sua conduta. 

Art. 130 Verificada a hipótese de maus-tratos, opressão ou abuso sexual impostos 
pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como 
medida cautelar, o afastamento do agressor da moradia comum. 

Art. 244-A Submeter criança ou adolescente, como tais definidos no caput do art. 2o 
desta Lei, à prostituição ou à exploração sexual:  (Acrescido pela  Lei nº 
9.975, de 23 de junho de 2000). Pena - reclusão de quatro a dez anos, e 
multa. 

Art. 245 Deixar o médico, professor ou responsável por estabelecimento de atenção à 
saúde e de ensino fundamental, pré-escola ou creche, de comunicar à 
autoridade competente os casos de que tenha conhecimento, envolvendo 
suspeita ou confirmação de maus-tratos contra criança ou adolescente: Pena 
- multa de três a vinte salários de referência, aplicando-se o dobro em caso de 
reincidência. 

                                                 
** Soleis (2000). 
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ANEXO H 

Datas marcantes da história da mulher458 

1792 Inglaterra - Mary Wolstonecraft (1759-97) escreve um dos grandes clássicos da literatura feminista – A Vindication of the rights of 
women. Defendia uma educação para meninas que aproveitasse seu potencial humano.  

1827 Brasil - Surge no Brasil a primeira legislação relativa ? educa??o de mulheres; a lei admitia meninas apenas para as escolas 
elementares, não para instituições de ensino mais adiantado.  

1832 Brasil - A brasileira Nisia Floresta, do Rio Grande do Norte, defendia mais educação e uma posição social mais alta para as 
mulheres. Lança uma tradução livre da obra pioneira da feminista inglesa Mary Wolstonecraft.  

1848 EUA, Nova York -Convenção em Seneca Falls, o primeiro encontro sobre direitos das mulheres.  

1852 Brasil - Lançado o Jornal das Senhoras, editado por Joana Paula Manso de Noronha. Ela sabia que não poderia falar "nos direitos, 
na missão da mulher" para que o jornal não fosse proibido nas casas de família. Sucedeu-a Violante de Bivar e Velasco.  

1857 (8 de março) EUA, Nova York - 129 operárias morrem queimadas pela força policial, numa fabrica têxtil, em Nova York. Elas 
ousaram reivindicar redução da jornada de trabalho de 14 para 10 horas diárias e o direito ? licença-maternidade. Mais tarde foi 
instituído o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres.  

1873 Brasil - Publicado em Campanha da Princesa, MG o jornal O Sexo Feminino. A editora, Dona Francisca Senhorinha da Motta 
Diniz, tentava resgatar uma história perdida, a história das mulheres brasileiras. Advogava o sufrágio feminino.  

1874 Brasil - Surgiram os jornais "O Domingo" e o "Jornal das Damas", no Rio de Janeiro, seguidos do "Myosotis", de Maria Heraclia, 
lançado em Recife, em 1875, e do incisivo "Echo das Damas", de Amélia Carolina da Silva Couto, no Rio de Janeiro, em 1879.  

1874 Brasil - A jovem Maria Augusta Generosa Estrella deixou o Rio de Janeiro para estudar medicina nos Estados Unidos. Ingressou 
três anos mais tarde no New York Medical College and Hospital for Women. A ela se juntou uma segunda jovem, Josefa Agueda 
Felisbella Mercedes de Oliveira. As duas publicaram, depois, um jornal em New York: "A mulher".  

1879 Brasil - O Governo Brasileiro abriu as instituições de ensino superior do país ?s mulheres; mas as jovens que seguiam esse 
caminho eram sujeitas a pressões e ? desaprovação social.  

1880 Brasil - As primeiras mulheres graduadas em direito encontram dificuldades em exercer a profissão.  

1887 Brasil - Rita Lobato Velho Lopes tornou-se a primeira mulher a receber o grau de médica, no Brasil. As pioneiras encontraram 
muitas dificuldades para se afirmar profissionalmente e três estiveram sujeitas ao ridículo.  

Brasil - A pernambucana Maria Amélia de Queiroz enfrentou o ridículo e proferiu palestras públicas sobre a abolição da escravatura.  

1889 Brasil - Com a Proclamação d República, Francisca Senhorinha da Motta Diniz mudou o título do jornal "O sexo feminino" para 
"O Quinze de Novembro do Sexo Feminino".  

1893 Nova Zelândia - Sufrágio feminino, primeiro país a conceder o direito de voto ?s mulheres.  

1898 Inglaterra - Inglaterra e Escócia jogam em Londres a primeira partida de futebol feminino.  

1899 Brasil - Uma mulher, Myrthes de Campos, foi admitida no Tribunal de Justiça Brasileiro, para defender um cliente.  

1900  Primeiras referências na Imprensa Internacional ?s exibições esportivas femininas.  

1910 Brasil - A professora Deolinda Daltro funda o Partido Republicano Feminino.  

1917 Brasil - A professora Deolinda Daltro lidera uma passeata exigindo a extensão do voto ?s mulheres. 

                                                 
458 A luta pela emancipação da mulher – Texto disponível no site do Conselho Estadual dos Direitos da 
Mulher  do Rio de Janeiro (CEDIM, 2000). 
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1918 Brasil - A jovem Bertha Lutz, iniciando a carreira profissional como bióloga, publica na "Revista da Semana" uma carta 
denunciando o tratamento dado ao sexo feminino. Propõe a formação de uma associação de mulheres, visando a "canalizar todos esses 
esforços isolados."  

1920 EUA - Sufrágio feminino.  

1921 Brasil - Primeira partida de futebol feminino. Em São Paulo, senhoritas cat arinenses e tremembeenses.  

1922 Brasil -É constituída, no Rio de Janeiro, sob a liderança de Bertha Lutz, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino.  

1923 Japão - O país abre as portas das academias de artes marciais ?s atletas femininas.  

1925 Japão - O parlamento excluiu as mulheres da lei sobre o sufrágio universal. Nasce o movimento no país.  

1928 As mulheres conquistam o direito de disputar oficialmente as provas olímpicas. O Barão Pierre de Coubertin – criador das 
Olimpíadas da era moderna e severo opositor ? participação feminina – pede demissão do cargo de presidente do Comitê Olímpico 
Internacional.  

Brasil - O Governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, obteve uma alteração da legislação eleitoral para conferir o direito 
de voto ?s mulheres no seu Estado. Elas foram ?s ruas, mas seus votos foram anulados pela Comissão de Poderes do Estado. No entanto, 
foi eleita uma prefeita, a primeira da História do Brasil: ALZIRA SORIANO DE SOUZA, no município de Lages, Rio Grande do Norte.  

1932 Brasil - O Governo de Getúlio Vargas promulgou o novo Código Eleitoral pelo Decreto nº 21.076, garantindo finalmente o direito 
de voto ?s mulheres brasileiras.  

Brasil - A nadadora Maria Lenk, 17 anos, embarca para Los Angeles como única mulher e mascote da delegação olímpica. Foi a 
primeira atleta brasileira a participar de uma Olimpíada.  

1933 Brasil - Nas eleições deste ano para a Assembléia Constituinte, foram eleitos 214 deputados e uma única mulher: a paulista Carlota 
Pereira de Queiroz.  

1936 Brasil - Piedade Coutinho e Scola Venâncio participam da prova dos 400 metros nado livre. Piedade obtém o quinto lugar e Maria 
Lenk, favorita nos 200 metros nado de peito, não consegue classificação mas revela-se uma grande inovadora no estilo livre.  

1937/1945 Brasil - O Estado Novo criou o Decreto 3199 que normatizava a prática esportiva feminina. Proibia ?s mulheres os esportes 
que considerava incompatíveis com as condições femininas tais como: "luta de qualquer natureza, futebol de salto, futebol de praia, pólo, 
pólo aquático, halterofilismo e beisebol". O Decreto só seria regulamentado em 1965.  

1939 Brasil - Maria Lenk bate dois recordes mundiais, nos 200 m e 400 m do nado de peito.  

Brasil - Criação do Curso de Educação Física na Universidade do Brasil, atual UFRJ. Entre as fundadoras do curso estavam Ivete Mariz, 
multi atleta e campeã sul-americana de arremesso de disco e Maria Lenk.  

1945 Brasil - Ivete Mariz, após conquistar ao recorde brasileiro (37m40) sagra-se campeã sul-americana de arremesso de disco; campeã 
carioca de dardo, vice-campeã carioca de vôlei, atletismo e arremesso de peso.  

Sufrágio feminino na França, Itália e Japão.  

1948 Depois de 12 anos sem a presença feminina, a delegação brasileira ?s Olimpíadas segue para Londres com 11 mulheres e a 8 
homens.  A holandesa Fanny Blankers-Keon, 30 anos, mãe de duas crianças, consagrou-se a grande heroína individual da Olimpíada 
superando todos os homens. Arrebatou quatro medalhas de ouro no atletismo.  

1949 Brasil - Criação dos Jogos da Primavera, iniciativa do Jornal dos Sports, também conhecidos como as Olimpíadas Femininas. 
Piedade Coutinho foi escolhida para conduzir a bandeira nacional no desfile de abertura.  

França - A escritora francesa Simone de Beauvoir (1908-86) publica o livro "O segundo sexo", uma análise da condição da mulher. É 
famosa sua frase: "Não se nasce mulher: torna-se mulher".  

1951 OIT - Aprovada pela Organiza??o Internacional do Trabalho, a 19 de junho, a Convenção de Igualdade de Remuneração entre 
trabalho masculino e trabalho feminino para função igual.  

1960 Surge o novo feminismo, em paralelo com a luta dos negros norte-americanos pelos direitos civis e com os movimentos contra a 
Guerra do Vietnã.  
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Sri Lank (Antigo Celei?o) - Sirimavo Bandaransike (nascida em 1916) torna-se a primeira chefe de Estado.  

1963  EUA - Betty Fridan (nascida em 1921) escreve "A mística feminina" que, juntamente com o "Eunuco feminino" –1970 - Germaine 
Green (nascida em 1939) –apresenta uma crítica feminista do papel subordinado da mulher na sociedade.  

Mulheres norte-americanas, inglesas, italianas, ganham as ruas difundindo as idéias: "o privado e político, nosso corpo nos pertence".  

1964 Brasil - O Conselho Nacional de Desportos - CND proíbe a prática do futebol feminino no Brasil. A decisão só foi revogada em 
1981.  

Instituída a obrigatoriedade do teste de feminilidade (exame cromossômico) nos jogos olímpicos de Tóquio. A intenção era impedir a 
invasão de atletas masculinos travestidos de mulher.  

1965 Brasil - Regulamentação do Decreto 3199, criado no Estado Novo.  

1970 Reino Unido - Aprovada a igualdade salarial.  

1971 Brasil - Um grupo de mulheres liderado por Romy Medeiros se reúne no Restaurante da Mesbla, no Rio de Janeiro, para estudar 
uma estratégia visando comemorar um dia das mulheres, já que o Governo militar da época proibia a comemoração do 8 de março. 
Sugeriram a criação do dia 30 de abril, data de nascimento da pioneira Gerônima Mesquita, mineira de Leopoldina (MG) que chegou a 
servir na 1ª Guerra Mundial. A data passou a ser comemorada em 1980.  

1974 Argentina - Izabel Peron (nascida em 1931) torna-se a primeira mulher presidente.  

1975 As Nações Unidas instituem o Ano Internacional da Mulher, apóia a Conferência do México de 1975. O Plano de Ação do México 
aprovou a Década da Mulher (1975-1985), definiu metas a serem atingidas nos dez anos seguintes para eliminar a discriminação.  

Brasil - No Rio de Janeiro, um grupo de intelectuais, universitárias e donas-de-casa articulou comemorações que culminaram com a 
criação do Centro da Mulher Brasileira.  

CMB, primeira organização do novo feminismo.  

Em São Paulo, outro grupo de mulheres monta o Centro de Desenvolvimento da Mulher Brasileira - CDMB.  

Brasil - Aparece o Movimento Feminino pela Anistia - MFA, unido ? luta pela redemocratização do país. O MFA era presidido por 
Terezinha Zerbini, que teve o marido, General Zerbini, preso e perseguido após o golpe de 64. O Movimento foi retratado no Boletim 
"Maria Quitéria".  

1976 Brasil - Depoimento da estilista Zuzu Angel ao historiador Hélio Silva, sobre a morte do filho, Stuart Angel, nos porões da 
ditadura. Dois meses depois sofreu um acidente suspeito que a vitimou. Posteriormente, Chico Buarque de Hollanda lhe dedicou a 
música "Angélica". Recentemente, a Comissão criada pelo Governo Federal em 1996 para avaliar as denúncias de crimes políticos 
visando o pagamento de indenizações ?s famílias das vítimas, concluiu que o acidente não teve motivação política.  

Brasil - Iris de Carvalho e Maria Lenk, representando as atletas brasileiras, recomendam na CPI da Mulher que o Decreto 3199 seja 
revogado.  

1979 Brasil - A equipe feminina de Judô inscreve-se com nomes de homens no Campeonato sul-americano da Argentina. Esse fato 
motivaria a revogação do Decreto 3.199.  

Convenção contra todas as formas de discriminação contra a mulher. Os Estados que firmaram a Convenção, entre eles o Brasil, 
condenaram a discriminação contra as mulheres, em todas as suas formas. E concordaram em buscar, através de todos os meios 
apropriados e sem demora, uma política adequada para combater as distorções.  

Brasil - Eunice Michilles, membro representante do PSD/AM assume a vaga de Senadora, por falecimento do titular, tornando-se a 
primeira mulher a ocupar o cargo, no Brasil. Seu mandato, de 8 anos, terminou em 1987. Junia Marise foi a primeira eleita para o cargo, 
em 1990.  

Argentina - Chega ao auge a luta de um grupo de mães – Las Locas de Mayo – como eram chamadas pela ditadura. Costumavam reunir-
se diante da sede do Governo argentino para exigir notícias sobre seus filhos e netos, vítimas de perseguição política. Muitas jovens 
foram presas grávidas ou junto com os filhos pequenos, sob a acusação de subversivas. "As Mães da Praça de Maio" continuam 
mobilizadas, combatendo as violações dos direitos humanos na Argentina e em outros países latino-americanos.  

1980 Islândia - Vigdis Finnbogadottir (nascida em 1930) tornou-se a primeira mulher eleita democraticamente presidente.  
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Brasil - Encontro Feminista de Valinhos, São Paulo. Recomenda a criação de centros de autodefesa, para coibir a violência contra a 
mulher. Surge o lema: "Quem ama não mata". Ganha fôlego o SOS-Mulher, que se traduziria, em seguida, na criação de delegacias 
especiais de atendimento ? mulher - DEAM's.  

Brasil - Instituído, pela Lei nº 6.971, de 9 de junho de 1980, o Dia Nacional da Mulher: 30 de abril.  

1981 Brasil - Cai o veto ? prática do futebol feminino no Brasil.  

1982 Brasil - Nas eleições diretas para os governos estaduais, o movimento de mulheres elabora uma plataforma feminista submetida 
aos candidatos. Recebeu o título de Alerta Feminista, que acabou virando uma tradição.  

1983 Brasil - Criados em São Paulo e Minas Gerais os primeiros conselhos estaduais da condição feminina, para traçar políticas públicas 
para as mulheres.  

Brasil - O Ministério da Saúde cria o PAISM - Programa de Atenção Integral ? Saúde da Mulher, resultado da forte mobilização 
empreendida pelos movimentos feministas no final dos anos 70 e início dos 80. O PAISM surgiu fundamentado nos princípio mais 
importante do modelo de assistência: o da integralidade do corpo, da mente e da sexualidade de cada mulher.  

1984 Brasil - A ginástica olímpica, quase exclusivamente praticada por mulheres, passa a fazer parte dos esportes olímpicos.  

1985 Brasil - Surge a primeira Delegacia de Atendimento Especializado ? Mulher - DEAM, em São Paulo e, rapidamente, várias outras 
são implantadas em outros estados brasileiros.  

Brasil - Com a Nova República, as experiências das mulheres nos Estados são elevadas a nível federal. A Câmara dos Deputados aprova 
o Projeto de Lei nº 7353, que criou o Conselho Nacional dos Direitos da Mulher.  

1987 Brasil - Criado o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Rio de Janeiro - CEDIM/RJ, a partir da reivindicação dos 
movimentos de mulheres, com a atribuição de assessorar, formular e fomentar políticas públicas volt adas para a valorização e a 
promoção feminina, através do Decreto nº 9906, maio de 1987. Atualmente é vinculado ao Gabinete Civil da Governadoria.  

1988 Brasil - Através do Lobby do Batom, as mulheres brasileiras, tendo ? frente diversas feministas e as 26 deputadas federais 
constituintes, obtém importantes e significativos avanços, na Constituição Federal, garantindo igualdade a todos os brasileiros, perante a 
lei, sem distinção de qualquer natureza e assegurando que "homens e mulheres são iguais em direit os e obrigações".  

1989 Brasil - O Governo Collor tira a autonomia financeira e administrativa do CNDM. 

Brasil - Em resposta ao desmantelamento do CNDM pelo Governo Collor, o movimento de mulheres voltou ? luta e criou o Fórum 
Nacional de Presidente de Conselhos da Condições e Direitos da Mulher, uma instância de articulação política, logo reconhecida e 
legitimada.  

1990 Brasil - O Fórum Nacional de Presidente de Conselhos da Condição e Direitos da Mulher conseguiu diversos avanços 
acompanhando as ações do Congresso Nacional, estando articulado com os movimentos de mulheres para encaminhamento de projetos 
de lei. Junto aos Ministérios, encaminhou propostas de políticas públicas. Mantinha contatos formais com agências especializadas, 
organismos e fundos das Nações Unidas.  

Brasil - Junia Marise é a primeira eleita para o cargo de Senadora, pelo PDT/MG.  

Brasil - Realizada no Rio de Janeiro a ECO 92 - Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável, que 
teve participação ativa das mulheres, através do Planeta Fêmea, a Agenda 21 e no Tratado da Convenção.  

1993 Áustria, Viena - Conferência de Direitos Humanos de Viena. Repúdio e condenação veemente a todas as formas de violência 
contra as mulheres. Durante o evento, a violação de Gênero assume o mesmo estatuto que outras violações brutais dos direitos humanos 
como o genocídio, a limpeza étnica, as torturas, a discriminação racial e o terrorismo.  

Brasil - Assassinada Edméia da Silva Euzébia, líder das Mães de Acari, ao sair do metrô do Estácio. Ela liderava o grupo de nove mães 
que ainda hoje procura seus filhos, 11 jovens da Favela de Acari, no Rio de Janeiro, seqüestrados e desaparecidos em 1990.  

1994 Egito, Cairo - Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento. As mulheres participaram ativamente, marcando sua 
presença e reivindicações nos documentos finais.  

Brasil - Inicia-se a articula??o das mulheres brasileiras para a redação do documento reivindicatório para a IV Conferência Mundial das 
Nações Unidas sobre a Mulher, realizada em Beijing, China, no ano seguinte. Foram realizados 91 eventos, envolvendo mais de 800 
grupos femininos em todo o País.  

1995 Copenhague -Cúpula Mundial do Desenvolvimento Social.  
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Brasil - O Brasil sagra-se Campeão Mundial de Vôlei Feminino.  

Brasil - Realização do Campeonato Mundial de Futebol Feminino.  

Brasil - Empossado, o Presidente da República, Fernando Henrique Cardoso reativou o CNDM - Conselho Nacional dos Direitos da 
Mulher, vinculado ao Ministério da Justiça, voltando a ter peso político na estrutura do Governo Federal.  

China, Beijing - Realizada a IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre a Mulher. Marcou o reconhecimento definitivo do papel 
econômico e social da mulher; abriu os caminhos do futuro, consagrou todas as conquistas das mulheres – o princípio da universalidade 
dos direitos humanos, o respeito ? especificidade das cult uras.  

1996 Brasil - Visando as eleições para prefeitos e vereadores, as mulheres se organizam em todo o País e, através do movimento Mulher 
Sem Medo do Poder, aumentam o número de vereadoras e prefeitas em todo o território nacional.  

Brasil - O Congresso Nacional incluiu o sistema de cotas, na Legislação Eleitoral, obrigando os partidos políticos a inscreverem, no 
mínimo 20% de mulheres em suas chapas proporcionais ( Lei nº 9.100/95 - § 3º, art. 11).  

Recorde absoluto de participação brasileira nas Olimpíadas de Atlanta – 3.700 atletas de diversos países.  Pela primeira vez, as atletas 
brasileiras levam para casa medalhas olímpicas de ouro: Sandra e Jaqueline, dupla de vôlei de praia.  

Brasil - O Futebol feminino chega ?s Olimpíadas. O Brasil fica em quarto lugar. O Softbol, uma versão mas suave do beisebol passa a 
ser um esporte olímpico exclusivo de mulheres.  

Brasil - O Conselho Estadual dos Direitos da Mulher - Cedim insere as mulheres cariocas na campanha pela escolha do Rio de Janeiro 
para a sede dos Jogos Olímpicos de 2004. A campanha, denominada Mulher na Jogada, procurou reverter a falta de política de incentivo 
? participação das mulheres nos esporte de base –corrida, salto, maratona – e a diversidade numérica entre atletas masculinos e 
femininos  

1997 Brasil - O preparador físico brasileiro Nuno Cobra, um dos mais respeitados do país, declara: "Sem sombra de dúvida, os recordes 
irão passando para as mãos delas e o homem terá que se acostumar a ver as mulheres nadando ? sua frente...".  

Brasil - As mulheres já ocupam 7% das cadeiras da Câmara dos Deputados; 7,4% do Senado Federal; 6% das prefeituras brasileiras 
(302). O índice de vereadoras eleitas aumentou de 5,5%, em 92, para 12%, em 96.  

No Estado do Rio de Janeiro, as mulheres ocupam 12% das vagas nas Câmaras de Vereadores. Na capital, a bancada passou de quatro 
para cinco vereadoras.  

Brasil - Cerca de 2 mil mulheres testemunham, no Hotel Glória, no Rio de Janeiro a assinatura da Convenção Fluminense pela Efetiva 
Cidadania da Mulher, pelo Governador Marcello Alencar e 71 Prefeitos do Estado do Rio de Janeiro. A Convenção é resultado do 
trabalho realizado através do Programa Cidadania Feminina - Direito Humano Universal, Prioridade Local, que levou a plataforma de 
Beijing a todos os 91 municípios fluminenses.  
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