número

09
ISSN: 2177-0247

Publicação do Instituto de Segurança Pública • Ano 09 • Nº 09 • Novembro de 2017

Neste Número:
Guardiões da Vida: a experiência do 38º BPM de prevenção à violência
doméstica
[Márcio dos Santos Guimarães e Hortência Barreto da Costa Barros]
Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM): análise do perfil da vítima de violência
doméstica e familiar na Comunidade da Rocinha
[Gabriel Ferrando de Almeida e Michelle Cristina Oliveira de Souza]
Violência contra a Mulher: análise das ocorrências registradas nas delegacias de Polícia
Civil da Região Metropolitana do Rio de Janeiro de 2011 a 2015
[Rhayane Barbosa de Castro Rodrigues]
Violência contra a Mulher, Políticas Públicas de Gênero e Controle Social: a construção
do I Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Duque de Caxias
[Ebe Campinha dos Santos e Luciene Medeiros]
O DNA de uma Sociedade Violenta: reflexos dos conflitos domésticos no desenvolvimento
da criança e do adolescente
[Rachel Carmoniz de Macena]
Caso de Estupro Coletivo no Rio de Janeiro: repercussões no Congresso Nacional e no
Poder Judiciário
[Adriana Ramos de Mello e Lívia de Meira Lima Paiva]

Editorial
Vanessa Campagnac
Editora da Revista Cadernos de Segurança Pública

No

ano do 11º aniversário da Lei Maria da Penha, é importante
reconhecer os avanços em relação ao enfrentamento da violência contra as
mulheres no Brasil. Entretanto, também são muitos os obstáculos a serem
superados para que tenhamos uma sociedade com menos desigualdades de
gênero.
Nesta edição da Revista Cadernos de Segurança Pública, privilegiamos,
então, o tema Violência contra a Mulher e Políticas Públicas. Trazemos,
portanto, seis artigos que abrangem desde práticas policiais de enfrentamento
à violência contra a mulher a desdobramentos legais e socioculturais gerados
por este fenômeno violento. Os desafios a serem superados são muitos. E, neste
sentido, apresentamos seis valiosas reflexões para que você, leitor, continue
participando deste debate cujo tema não pode ser deixado de lado. Em tempos
de retrocessos quanto à condição da mulher na sociedade brasileira, nada mais
profícuo que compartilhar informações para fundamentar o debate público.
Abrimos esta edição com a experiência relatada pelo 38º Batalhão da
Polícia Militar quanto à prevenção da violência doméstica, concretizada nas
ações dos Guardiões da Vida. O Tenente Coronel da Policial Militar e Mestre
em Psicologia Márcio dos Santos Guimarães e a Cabo da Polícia Militar
e Graduanda em Pedagogia Hortência Barreto da Costa Barros assinam o
trabalho que detalha como tal projeto vem funcionando no município de Três
Rios, interior do estado do Rio de Janeiro. Agindo diretamente na prevenção
de crimes de violência doméstica, o texto expõe sua metodologia de trabalho
e seus resultados positivos, principalmente no que se refere à diminuição da
renitência por parte dos agressores.
A segunda experiência apresentada nesta edição diz respeito às ações do
Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM) na Comunidade da Rocinha, na
capital fluminense. O Delegado de Polícia Civil Gabriel Ferrando de Almeida
e a Inspetora de Polícia Civil Michelle Cristina Oliveira de Souza discutem
as semelhanças e diferenças entre os perfis das vítimas lá atendidas com os
aqueles apontados por outros estudos sobre a mesma temática.
O terceiro artigo, da Policial Militar Rhayane Barbosa de Castro Rodrigues,
nos traz uma análise das ocorrências de violência contra mulheres registradas
nas delegacias não especializadas de Polícia Civil da Região Metropolitana
do Rio de Janeiro de 2011 a 2015. A autora discute a importância do papel
do policial militar em relação ao atendimento das vítimas, prezando pela
necessidade de uma formação pautada nos princípios de garantia dos direitos
humanos e de treinamentos continuados durante o exercício de suas atividades
cotidianas.
As Doutoras em Serviço Social Ebe Campinha dos Santos e Luciene
Medeiros trazem sua valiosa contribuição ao quarto artigo desta edição,
expondo os avanços alcançados em termos legais e no âmbito das políticas

públicas de enfrentamento à violência contra a mulher no Brasil. Ainda,
nos relatam a experiência do município de Duque de Caxias, na Baixada
Fluminense, quando da construção do I Plano Municipal de Políticas para as
Mulheres, trabalho pioneiro de promoção e proteção dos direitos da mulher
naquele município.
O quinto artigo aqui incluído traz um tema correlato ao da violência
contra a mulher: os reflexos dos confl itos domésticos no desenvolvimento da
criança e do adolescente. A autora Rachel Carmoniz de Macena, graduanda
em Segurança Pública e Social, realiza uma revisão literária da temática,
buscando a compreensão das formas pelas quais se originam tais interferências
e abordando as possíveis consequências no futuro do jovem vitimado pela
violência de gênero. Tema pouco estudado, este se mostra como um dos mais
graves desdobramentos da violência sofrida pelas mulheres, principalmente
quando tal vitimização ocorre no ambiente doméstico.
Esta edição é encerrada com o artigo da Doutora em Direito e Juíza titular
do I Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, Adriana
Ramos de Mello, e da doutoranda em Direito e professora Lívia de Meira
Lima Paiva. Focando no caso de estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro
em 2016, as autoras discutem as repercussões deste fato tanto nas mídias sociais
como no Congresso Nacional e no Poder Judiciário. Apontam a gravidade do
tema, correlacionando-o com o impacto social que pode causar.
Esperamos, como sempre, contribuir para o debate público apresentando
trabalhos originais sobre a gravidade da violência contra as mulheres,
experiências que vêm sendo realizadas pelas polícias no sentido de mitigar
este tipo de violência e a necessidade de políticas públicas que tenham essa
temática como dimensão preponderante. Leiamos!
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Resumo
Neste artigo apresentamos as etapas de construção do projeto Guardiões da Vida, os dados estatísticos dos casos
acompanhados e os resultados alcançados pelo projeto, principalmente no que se refere à redução dos casos de renitência, a qual chegou a apenas 6% do total de casos acompanhados na área do 38º Batalhão de Polícia Militar do
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tendo como foco principal salvar vidas.
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Introdução
A Lei Maria da Penha (11.340/2006) completou onze anos no último
dia 07 de agosto de 2017. Ela é um marco histórico na defesa dos direitos
das mulheres brasileiras. Segundo a Organização das Nações Unidas, a lei
é a terceira melhor e mais avançada no mundo em relação ao enfrentamento
à violência doméstica e familiar contra as mulheres. A Central de
Atendimento à Mulher, ligada à Secretaria de Políticas para Mulheres da
Presidência da República, tem realizado um acompanhamento dos casos
de violência doméstica que são originários do telefone 180 e atendeu, até o
final do ano de 2016, 5.378.774 mulheres vítimas de violência doméstica1.
Os atendimentos registrados no primeiro semestre de 2016 pelo Ligue
180 revelaram que 78,72% das vítimas de violência doméstica possuem
filhos e que 82,86% desses filhos presenciaram ou sofreram violência.
Esses dados apontam para uma triste realidade – a violência de gênero
que marca, mutila e mata milhares de brasileiras no âmbito doméstico
e familiar, acomete também seus filhos. Segundo o site Relógios da
Violência do Instituto Maria da Penha, a cada dois segundos uma mulher
é agredida no Brasil 2.
O Mapa da Violência, divulgado pela Faculdade Latino-Americana
de Ciências Sociais – FLACSO, aponta que o Brasil continua em quinto
lugar, dentre 83 países, no número de ocorrências de homicídios femininos.
Em média, a cada hora, 503 brasileiras prestam queixa de violência física.
Ainda, uma em cada cinco mulheres sofre ofensa, totalizando 12 milhões
de vítimas3.
Ainda segundo o mesmo documento, nada menos que 10% das
brasileiras sofrem ameaça de violência física; 8% das mulheres são vítimas
de ofensa sexual; 4% das mulheres são ameaçadas com armas de fogo ou
facas e 3% (1,4 milhão) das mulheres levam pelo menos um tiro de arma de
fogo. O número de mulheres que afirmam conhecer alguém que já sofreu
violência praticada por um homem é hoje de 71%. Em 2015, era 56%.
O Mapa da Violência também destaca que a maior parte das mulheres
ainda se cala: 52% das vítimas. A razão do silêncio das vítimas é simples.
Na maior parte dos casos, o autor da violência doméstica é um familiar
da vítima, principalmente marido ou ex-marido. O medo do agressor,
a dependência financeira ou afetiva, o sentimento de impunidade, a
preocupação com os filhos e, até mesmo o desconhecimento de seus
direitos, geram à vítima o temor de denunciar o agressor.
Em pesquisa realizada pela Professora de Direito Penal da Universidade
Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, Cristiane Brandão, com o tema
“Violência contra a Mulher e as Práticas Institucionais”, ficou demonstrado
que nas ocorrências de violência doméstica 80% das mulheres não desejam
a prisão do agressor. Das mulheres entrevistadas, 9% se culpam pela
agressão, acreditam que são as responsáveis, pelo fato de terem falhado no
cumprimento do papel culturalmente determinado ao gênero feminino na
relação com companheiro. Diz a pesquisadora da UFRJ: “9% me parece
Cadernos de Segurança Pública |
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que é um número significativo e que merece atenção do poder público”.
Ela explica que o número é um sintoma da sociedade brasileira, “machista
e patriarcal”4.
A pesquisa apurou, também, as condições dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, criados pela Lei Maria da Penha,
e das Defensorias Públicas em 11 cidades de seis estados brasileiros. Entre
as vítimas, 40% dizem que os agressores com quem elas mantêm ou
mantiveram uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, deveriam
fazer tratamentos psicológicos e/ou com assistentes sociais; 30% acham
que eles deveriam frequentar grupos de agressores para se conscientizarem
e 10% acham que a prestação de serviços à comunidade é a melhor
alternativa penal.
Na área de policiamento da 1ª Companhia do 38º Batalhão de Polícia
Militar (que abrange os municípios de Três Rios, Areal e Comendador
Levy Gasparian), de todas as ocorrências registradas na 108ª Delegacia de
Polícia cerca de 40% delas se referem à violência doméstica. Muitas destas
agressões são protagonizadas por reincidentes e alguns casos acabam
por desencadear lesões corporais cada vez mais graves, até homicídios
passionais.
Diante desse quadro é que o comando do 38º BPM decidiu desenvolver
um projeto de prevenção à violência doméstica que fosse capaz de reduzir o
número desses crimes na região em que atua, em especial na cidade de Três
Rios, onde se verificou o maior índice de violência dessa natureza.
Abaixo descrevemos em linhas gerais o escopo do projeto implementado
e seus principais resultados.

O Projeto Guardiões da Vida
Em janeiro de 2016, a seção de análise criminal do 38º BPM apurou
junto ao site do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro – ISP/
RJ que os crimes de ameaça, furto e lesão corporal foram aqueles que mais
geraram registros na circunscrição da 108ª DP (Três Rios, Levy Gasparian
e Areal). Na perspectiva do planejamento do policiamento orientado para
o problema, a equipe de análise verificou nas descrições da maioria dos
registros das 880 ameaças do ano de 2015 que o principal fato gerador das
ocorrências foi algum tipo de discussão entre familiares. Na ocasião foi
realizada uma pesquisa nos dados do Dossiê Mulher, também publicado
pelo ISP/RJ5, e verificou-se que dos 658 casos de lesão corporal ocorridos
em 2015, 66% deles, ou 434 casos, foram lesões corporais em mulheres,
sendo observada, ainda, a ocorrência de dois casos de feminicídio.
Diante desses dados, o comandante do batalhão decidiu adotar uma
série de medidas que se mostrassem capazes de prevenir a ocorrência de
lesões corporais de mulheres. Nesse contexto, surgiu a ideia da adoção

Cadernos de Segurança Pública |
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de um tipo de policiamento dedicado às mulheres ameaçadas ou vítimas
de violência doméstica, de forma semelhante ao que algumas guardas
municipais vêm realizando no país e a uma iniciativa do 10º BPM que,
em 2015, destacou uma dupla de policiais militares para atendimento de
ocorrências envolvendo mulheres. Entretanto, no 38º BPM tal tipo de
policiamento foi pensado como um projeto, como a seguir.
Inicialmente foram identificados na tropa do 38º BPM os policiais
militares que apresentavam o perfil mais adequado para se engajarem
no projeto; em seguida foi realizado um processo de seleção dentre os
voluntários, sendo selecionados um policial militar do sexo masculino
e uma do sexo feminino. Foi também estabelecida uma parceria com a
Universidade Severino Sombra para a realização de um curso de mediação
de conflitos domésticos, módulo do curso da faculdade Psicologia.
Figura 1
Guardiões da Vida recebendo o certificado de conclusão do 1° módulo do Curso de Relações Interpessoais em
Situação de Conflitos, na Universidade Severino Sombra – Vassouras

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Durante o curso, os policiais militares realizaram um amplo
levantamento de dados junto à 108ª Delegacia Policial, o qual se mostrou
bastante complexo, haja vista que o sistema de registro em vigor não
favorece a separação de dados de forma automática, sendo necessária a
análise de todos os registros de ocorrência de forma individualizada. Após
a conclusão do curso e do levantamento de dados, foram estabelecidas as
metas e as ações necessárias para alcançá-las, o que delineou a rotina de
trabalho dos Guardiões da Vida.
Foi disponibilizado um telefone celular para a equipe, panfletos de
divulgação do projeto com canais de comunicação e orientações às vítimas
foram confeccionados, bem como ajustou-se a infraestrutura necessária

Cadernos de Segurança Pública |
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para o deslocamento e escrituração dos relatórios de acompanhamento.
A seguir são mostradas figuras com panfletos que foram divulgados
por mídias sociais e entregues nas ruas por ocasião de eventos realizados
na região.

Figuras 2, 3, 4, 5, e 6
Panfletos de divulgação do projeto Guardiões da Vida

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Cadernos de Segurança Pública |
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Os dados sobre os casos acompanhados pelos Guardiões da Vida são
armazenados em uma planilha em Microsoft Excel, a qual é alimentada
diariamente com novos casos ou com os resultados das visitas.
Semanalmente, os Guardiões produzem um relatório que descreve sua
rotina diária, registrando a carga horária de trabalho e as atividades que
foram desenvolvidas. Tais informações servem para acompanhamento do
chefe da seção de planejamento operacional e do chefe da seção de relações
públicas, que é quem coordena o projeto. Mensalmente e semestralmente
são elaborados relatórios consolidados com os resumos estatísticos para
uma avaliação global dos objetivos.
Abaixo temos as figuras que representam o banco de dados e os dois
modelos de relatórios.

Figura 7
Planilha para registros, acompanhamento e controle

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Cadernos de Segurança Pública |
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Figura 8
Formulário de visita

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Figura 9
Formulário para relatório mensal

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Cadernos de Segurança Pública |
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Posteriormente, foram estabelecidas parcerias com diversos órgãos de
apoio engajados no resgate social de famílias e cidadãos. Dessa forma, são
elencados abaixo os principais parceiros para que o projeto pudesse ser
implementado.
• Universidade Severino Sombra, localizada no município de Vassouras.
Por meio de alguns cursos, exclusivos para a equipe dos Guardiões da Vida,
tal ambiente acadêmico contribui de forma ímpar para o aprimoramento
e qualificação desses profissionais, a fim de prestar um atendimento
diferenciado às pessoas envolvidas (vítima, agressor e familiares) quando
das ocorrências de violência doméstica;
• 108ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no município de Três
Rios, que fornece à equipe todas as informações contidas nos registros de
ocorrência de violência doméstica ali lavrados;
• JECRIM (Juizado Especial Criminal) da Comarca de Três Rios, que
permite que a equipe acompanhe as audiências de custódia de violência
doméstica, possibilitando uma melhor compreensão de cada caso isolado;
• Secretaria de Promoção Social do Município de Três Rios, por meio
do Centro de Ação Psicossocial Álcool e Drogas – Caps AD, da Casa de
Acolhimento Transitório – CATi, e da Casa dos Conselhos (Conselho da
Mulher, Conselho Tutelar, Conselho do Idoso, Conselho do Deficiente).
Nesses locais a equipe conta com o apoio de profissionais qualificados em
diferentes áreas para auxiliar no acompanhamento de diversas situações
possíveis;
• Centro de Reabilitação Missão Ajudar, também localizado em Três
Rios. Este centro é o local onde são viabilizadas possíveis internações de
dependentes químicos envolvidos em situações de violência doméstica;
• Associações representativas de classes; e
• Associações representativas de moradores.
Necessário ressaltar que a parceria com o Juizado Especial Criminal
tem sido fundamental para o sucesso obtido no projeto, uma vez que os
Guardiões da Vida acompanham absolutamente todas as audiências de
violência doméstica e se comprometem a garantir o cumprimento das
medidas protetivas decretadas por meio de um monitoramento regular
que ocorre via ligações telefônicas e visitas inopinadas.

Cadernos de Segurança Pública |
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Figura 9
Certificado de agradecimento pela parceria na luta contra a violência doméstica, oferecido pela Diretora do
Fórum da Comarca de Três Rios – Exma. Dra. Elen de Freitas – Juíza de Direito

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Todavia, as palestras realizadas em parceria com os órgãos de apoio
também têm sido de suma importância para o encorajamento de muitas
mulheres vítimas de violência doméstica que não acreditavam no modelo
de proteção vigente. Os Guardiões da Vida realizam, ainda, palestras
para jovens do Ensino Médio, além de participarem de debates em
universidades e em fóruns sobre a questão da violência doméstica.
Figuras 10 e 11
Palestra para jovens do Ensino Médio do Colégio Walter Franklin – Três Rios

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Cadernos de Segurança Pública |
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Assim sendo, com o propósito de replicar o projeto em outras unidades,
foram definidos os seguintes objetivos e etapas, expostos no box a seguir:

PROJETO GUARDIÕES DA VIDA
Objetivo principal
* Salvar vidas

Objetivos gerais
* Impactar positivamente as metas do Sistema Integrado de Metas – SIM6, principalmente no que se
refere ao indicador de letalidade violenta, reduzindo os casos de homicídios passionais;
* Evitar a renitência nos casos denunciados de violência doméstica;
* Estimular novas denúncias; e
* Orientar e conscientizar a população sobre temas relacionados à violência doméstica e outras pautas
correlatas.

Etapas
* Escolha da equipe, por parte do comandante da unidade de Polícia Militar, com foco em algumas características essenciais para a atuação no programa, como: perfil de multiplicadores, boa capacidade de redação, boa articulação com os órgãos de apoio, confiança do comando da unidade e autonomia para atuar;
* Qualificação da equipe, mediante curso de mediação de conflitos domésticos, o que possibilita uma
qualificação voltada para melhor atender pessoas envolvidas em situação de violência doméstica;
* Apresentação do projeto Guardiões da Vida aos órgãos de interesse da região, buscando o apoio
necessário para o funcionamento do mesmo;
* Levantamento dos dados estatísticos da unidade sobre letalidade violenta na localidade, principalmente daquelas provenientes de crimes passionais e dos demais crimes provenientes de violência doméstica;
* Início dos atendimentos e acompanhamentos;
* Divulgação do projeto Guardiões da Vida ao público, por meio de cartazes, sempre com a indicação
dos números do disque denúncia da unidade, e do telefone celular funcional da equipe; e
* Início dos ciclos de palestras em eventos e escolas, ministradas pela equipe, sobre o tema de violência
doméstica e sobre outros temas que permeiam os crimes dessa natureza, como: educação de gênero; violência familiar; uso de drogas ilícitas; uso de álcool; dentre outros temas relevantes.

6 - Sistema Integrado de Metas e Acompanhamento de Resultados (SIM), iniciado
pela Secretaria de Estado de Segurança
em 2009. Um de seus indicadores estratégicos se refere às letalidades violentas,
incluindo homicídios dolosos, latrocínios,
lesões corporais seguidas de morte e homicídios decorrentes de oposição à intervenção policial.
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Costa Barros]

Descrição dos atendimentos realizados ao longo do projeto

Todo atendimento realizado pelos Guardiões da Vida consignado nos
relatórios alimenta o banco de dados com os detalhes de cada ocorrência,
inclusive contemplando relatos das vítimas. Com base nesse banco de
dados vem sendo possível identificar diversos fatores que influenciam a
violência doméstica. O conhecimento sobre tais fatores pode colaborar para
o aperfeiçoamento das equipes no atendimento às vítimas.
Em alguns relatos das vítimas fica evidente a dependência financeira e
psicológica, como na fala abaixo:

Eu não quero que ele fique preso não, porque é ele quem traz a comida pra dentro
de casa... Ele trabalha de biscate... Eu sei que ele me ama porque ele só me bate
quando está doidão ou se eu ficar enchendo o saco dele...(vítima)

Diante de relatos como este, os Guardiões encaminham a vítima para
programas da Prefeitura Municipal que disponibilizam apoio psicológico
e assistencial. O agressor também é convidado a participar de programas
que visam a tratar a dependência química e a oferecer novas perspectivas de
futuro. Há ainda uma oferta de apoio aos filhos desses casais, que podem se
matricular no projeto Fábrica de Campeões, que consiste em aulas de artes
marciais regulares para jovens em situação de risco social.
O projeto Guardiões da Vida já realizou 729 atendimentos desde sua
criação em 2016, com um índice de renitência de apenas 6%, 43 casos,
e nenhum homicídio passional dentre os casos acompanhados. Não foi
possível identificar qual era o índice de renitência de casos de violência
doméstica anteriormente por falta de dados anteriores ao projeto.
Contudo, estima-se que eram bem maiores que os patamares existentes
atualmente, já 64% das vítimas disseram já ter sofrido outras agressões
anteriormente, mostrando que o índice de renitência de agressões pode
chegar a aproximadamente 60% quando não há qualquer intervenção nos
casos (Gráfico 2).
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Gráfico 1
Renitência nos casos de violência doméstica acompanhados

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Gráfico 2
Histórico das agressões sofridas pelas vítimas de violência doméstica

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Sobre a caracterização das vítimas, quando consideramos a cor/raça
reportada pelas vítimas, 59% delas se declararam pardas ou negras.

Gráfico 3
Cor/raça das vítimas de violência doméstica

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.
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Foi verificado que cerca de um terço das vítimas são mulheres jovens
na faixa entre 18 e 30 anos de idade. Também foi encontrado que 6%
das vítimas são menores de idade. Entretanto, a maioria, 61%, têm mais
de 30 anos de idade, demostrando que a agressão à mulher pode estar
relacionada com uma cultura machista mais antiga que não vem sendo
reproduzida na mesma medida em relacionamentos mais jovens.
Gráfico 4
Faixa etária das vítimas de violência doméstica

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

Quando consideramos as idades dos agressores, nota-se que a
prevalência etária se encontra em consonância com aquela relacionada às
vítimas. Desse modo, a maioria, tanto de vítimas como de agressores, está
na faixa que vai de 31 a 50 anos.
Gráfico 5
Faixa etária do autor da violência doméstica

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.
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Quanto ao grau de parentesco das vítimas com o agressor, o
acompanhamento dos Guardiões da Vida demonstra que 38% dos agressores
vivem com as vítimas. Entretanto, quase que na mesma proporção, em
36% dos casos, os agressores são ex-companheiros, geralmente movidos
pelo ciúme ao tomarem conhecimento de que a mulher se uniu a outra
pessoa.
Gráfico 6
Grau de parentesco entre vítimas e autores

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.

No período entre janeiro e junho de 2017 foram acompanhados 416
casos e verificou-se que, segundo o relato das vítimas, em 23% das vezes o
principal motivo gerador de agressões é o ciúme, seguido do uso de drogas
pelo agressor, 18%, e pelo uso de álcool com 12%.

Gráfico 7
Motivo gerador da agressão doméstica

Fonte: Projeto Guardiões da Vida – 38º BPM.
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Considerações finais

Nestes 11 anos temos muito a comemorar, pois sabemos que vidas
foram salvas em razão da existência da Lei Maria da Penha. Assim, por
exemplo, dados do IPEA indicam que tal lei fez diminuir em cerca de
10% a taxa de homicídio contra as mulheres dentro das residências. Esta
diminuição, embora significativa, não é suficiente para retirar o Brasil da
posição do quinto país em que mais se mata mulheres no mundo. São 13
mulheres assassinadas por dia, uma a cada duas horas, acometendo em
maior escala a população economicamente desfavorecida e negra. Com
efeito, para a plena efetivação da legislação, o caminho ainda é longo.
Em suma, o problema da violência doméstica, no Brasil de hoje, ainda
existe e cada vez mais precisa ser combatido, especialmente por meio da
informação, que é fundamental. E é neste sentido que os Guardiões da
Vida do 38º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro têm
realizado seu trabalho, indo muito além do “servir e proteger”.
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Resumo
Este artigo tem por objetivo apresentar dados estatísticos a respeito da violência doméstica e familiar, com base
nos registros confeccionados na 11ª Delegacia de Polícia Civil, responsável pelo atendimento de mulheres vítimas
moradoras da Comunidade da Rocinha, na cidade do Rio de Janeiro. Busca-se, assim, elaborar o perfil das vítimas
abrangidas pelos crimes da Lei 11.340/06 (Maria da Penha). Para tanto, tomou-se por base registros de ocorrências
confeccionados na referida Unidade Policial, no período entre dezembro de 2013 e dezembro de 2014.
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Introdução: o surgimento da Lei 11.430/06
A Lei 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha, recebeu este
nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, biofarmacêutica,
cearense, casada com Marco Antônio Herredia Viveros, professor
universitário, que por duas vezes tentou assassiná-la. Em 1983, enquanto
dormia, sofreu a primeira tentativa, levando um tiro nas costas, fazendo
com que ficasse paraplégica. Após alguns meses, sofreu nova tentativa de
homicídio, sendo empurrada de sua cadeira de rodas no chuveiro, onde
seria eletrocutada.
Durante anos, Maria da Penha Maia Fernandes buscou a condenação
do agressor. Porém, o primeiro julgamento ocorreu somente oitos anos
após os crimes1. Em 1991, os advogados de Marco Antônio Herredia
Viveros conseguiram anular o julgamento. Em 1996, o autor foi julgado
culpado e condenado a dez anos de reclusão, tendo recorrido da sentença.
Viveros foi preso apenas em 2002, 15 anos depois da primeira tentativa de
homicídio, para cumprir dois anos de prisão, após Maria da Penha, com
a ajuda de organizações não governamentais (ONG), conseguir enviar o
caso à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos
Estados Americanos (OEA), que, pela primeira vez, acatou uma denúncia
de violência doméstica, condenando o Brasil por negligência e omissão.
A condenação, que estabeleceu como punição a recomendação para que
fosse criada uma legislação adequada a esse tipo de violência, influenciou a
apresentação do projeto de lei e a aprovação da Lei Maria da Penha 2. Atualmente, há um novo procedimento de investigação referente aos crimes
abarcados pela referida lei, que engloba diversos tipos de violência, como:
física, sexual, psicológica, patrimonial e moral. Segundo as especificações
da lei, a violência contra a mulher deve ser combatida por meio da tríade
prevenção-assistência-repressão.
Infelizmente, os relatos de agressão e maus-tratos repetidos à exaustão
por Maria da Penha ainda são atuais e fazem parte do cotidiano de milhares
de mulheres no Brasil3. Assim, a Lei 11.340/06 busca coibir e prevenir a
violência doméstica e familiar contra a mulher através de políticas públicas
como estabelece a Carta Magna, de forma expressa, em seu artigo 226,
§8º: “O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas
relações”4.
Marcus Vinicius Furtado Coelho, presidente nacional da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB), afirma que “a lei Maria da Penha é uma das
mais avançadas do mundo no que diz respeito à proteção da mulher e à punição
por violência doméstica”5.
No entanto, Ricardo Westin chama a atenção para o fato de que “a
mulher que ousa romper o silêncio corre sério risco de vida”. Afirma, ainda,
que isso ocorre porque a lei estabelece uma série de medidas de proteção a
essa mulher, tais como: o agressor deve deixar a residência, perde o porte
de arma, fica obrigado a manter-se a certa distância da companheira ou,
Cadernos de Segurança Pública
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1 - UNIFEM BRASIL. Maria da Penha Maia Fernandes. 22 de novembro de
2010. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v =capw5BbMYTM>.
Acesso em 17 de outubro de 2016.
2 - Idem.
3 - COMPROMISSO E ATITUDE.
Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>. Acesso em 17
de outubro de 2016.
4 - BRASIL, 1988.
5 - COMPROMISSO E ATITUDE.
Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>. Acesso em 17
de outubro de 2016.
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até mesmo, pode ser preso preventivamente, fatos que causam uma maior
insatisfação por parte desses agressores6.
Neste contexto, é fundamental a reflexão de Maria da Penha quando
diz que “a lei não veio para punir o homem; veio para punir o homem agressor,
o que é muito diferente. E esse homem que não respeita as mulheres como uma
pessoa humana, que a agride – sejam elas suas esposas, mães ou filhas –, comete
crimes. E deve ser punido por isso”. Afirma, ainda, que “o Estado deve dar o
exemplo. Se um policial é complacente com um homem agressor ou a mulher que
busca ajuda na delegacia é demovida de prestar queixa, o exemplo é negativo. O
homem volta a agredir e a mulher não consegue sair do ciclo de violência ao qual
está submetida. Ela já tentou de tudo. Ela quer uma solução. E pode chegar o dia
em que essa mulher acabará assassinada” 7.
Ao longo da trajetória do Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM),
na 11ª Delegacia de Polícia Civil, localizada na Comunidade da Rocinha,
na cidade do Rio de Janeiro, objeto do presente estudo, foi possível observar
o elevado número de mulheres que sofrem violência doméstica e familiar.
Tal fato aponta a necessidade de uma atuação mais significativa do poder
público no sentido de assegurar a integridade das vítimas de violência
doméstica e familiar.
Assim, o interesse em desenvolver tal tema se deu mediante a
necessidade de conhecermos o perfi l das vítimas de violência doméstica
e familiar na referida comunidade, com o objetivo de fornecer-lhes um
atendimento de acordo com suas primordialidades, nas diversas Unidades
Policiais.

Material e métodos
Tendo como escopo a análise da violência doméstica e familiar contra
a mulher, neste trabalho serão apresentados resultados de 297 ocorrências
registradas na 11ª DP referentes à Lei Maria da Penha, entre 21/12/2013 e
31/12/2014. É nesta delegacia onde funciona o 1° Núcleo de Atendimento
à Mulher – NUAM, especializado no atendimento das vítimas de violência
doméstica.
Os dados foram obtidos com base em uma pesquisa quantitativa
efetuada pelo Setor de Inteligência Policial (SIP) e pelo Núcleo de
Atendimento à Mulher (NUAM), através da análise dos termos de
declarações das vítimas, dos autores e das testemunhas que compareceram
à Unidade Policial, bem como do banco de dados da Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

6 - JORNAL DO SENADO. Disponível em: <http://www12.senado.leg.
br/jornal/edicoes/especiais/2013/07/04/
cpi-da-violencia-contra-a-mulher-quer-no-codigo-penal-um-crime-chamado-feminicidio>. Acesso em 18 de outubro de
2016.

Para a coleta de dados foram utilizadas as seguintes variáveis:
naturalidade, sexo, estado civil, local de moradia, raça, faixa etária,
profissão, escolaridade, uso de drogas lícitas e/ou ilícitas, existência de
fi lhos e, em caso positivo, se estes fi lhos eram comuns aos envolvidos.

7 - COMPROMISSO E ATITUDE.
Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>. Acesso em 17
de outubro de 2016.
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Discussão dos resultados

Observamos que aproximadamente 61% (182) das mulheres vítimas
de violência doméstica e familiar na Comunidade da Rocinha são
naturais do Rio de Janeiro. Porém, há um número significativo de vítimas
naturais do Ceará 17% (52) e da Paraíba 7% (21), fato este que comprova
a heterogeneidade encontrada na referida comunidade, o que torna a
convivência complexa, com diferentes costumes. O quantitativo restante,
14% (42), ficou distribuído nos mais diversos estados do Brasil.
Diferentes estudos têm demonstrado o quanto, de fato, os valores
culturais machistas e patriarcais (ainda) estruturantes em nossa sociedade
estão associados à grave recorrência das violências cometidas contra as
mulheres8.
Em relação ao estado civil, podemos constatar que aproximadamente
52% (157) das vítimas se declararam solteiras e 27% (82) amasiadas. Na
sequência, encontramos um quantitativo menor de casadas 8,7% (26) e
de divorciadas 8% (24). Tais dados corroboram aqueles obtidos em um
estudo realizado no Distrito Federal, no qual a condição de solteira foi a
que obteve a maior frequência, quase um terço das vítimas9. Entretanto,
tal informação distingue-se daquela apresentada em estudo realizado no
município de Pinhais, no Paraná, no qual mais da metade das vítimas de
violência eram mulheres casadas10.
Tal distinção faz-se presente devido aos diversos nichos onde estas
pesquisas foram efetuadas, reforçando o entendimento de que a violência
doméstica e familiar está presente em inúmeros cenários, ainda que em
menor ou maior quantidade.
Quanto ao local de moradia das vítimas, de acordo com matéria
publicada na Revista Fórum11 “em incontáveis casos, permanecer na relação
sofrendo violência é a única alternativa para que aquela mulher continue
comendo, vestindo e morando sob um teto – ainda que tudo isso seja controlado
com crueldade”. Desta forma, a presente pesquisa indica que 36% das
vítimas (108) atendidas pela 11ª DP informaram residir no mesmo lar que
seus agressores.
Encontramos a raça branca como a predominante dentre as vítimas,
com 44% (133) dos casos, seguida pela parda com 34% (103) e a negra com
20% (61). Referido dado foi encontrado também em pesquisa efetuada em
Minas Gerais, na qual 63% das vítimas se declararam brancas12.
Por outro lado, em trabalho realizado no Distrito Federal, foi
constatado quantitativo maior de mulheres que se declararam como
pardas. Entretanto, segundo seus autores, a confiabilidade de tais dados
carece de ratificação, pois grande parte das fichas analisadas apresentavam
o campo preenchido como “ignorado”13.
Ao observar os valores referentes à faixa etária, registrou-se que as
vítimas entre 18 e 25 anos, 31% (93), foram as mais agredidas. Resultados

Cadernos de Segurança Pública

|

8 - GUIMARÃES & PEDROZA,
2015.
9 - SILVA & OLIVEIRA, 2016.
10 - MATTOS; RIBEIRO & CAMARGO, 2012.
11 - REVISTA FÓRUM. Disponível
em: <http://www.revistaforum.com.br/
questaodegenero /2015 /08/18/por-que-elas-continuam-com-seusagressores/>.
Acesso em 18 de outubro de 2016.
12 - COMPROMISSO E ATITUDE.
Disponível em: <http://www.compromissoeatitude.org.br/quem-e-maria-da-penha-maia-fernandes/>. Acesso em 17
de outubro de 2016.
13 - SILVA & OLIVEIRA, 2016.

Ano 9 ● Número 09 ● novembro de 2017

| www.isp.rj.gov.br

24

Núcleo de Atendimento à Mulher (NUAM): análise
do perfil da vítima de violência doméstica e familiar na
Comunidade da Rocinha
[Gabriel Ferrando de Almeida e Michelle Cristina
Oliveira de Souza]

semelhantes foram encontrados em outros estudos14. Com idade entre
26 e 30 anos estão 23% (70) das vítimas. Outra faixa etária com dados
bastantes significativos é aquela entre 31 e 40 anos, com um percentual de
29% (87). Tal fato também foi observado em pesquisa realizada na cidade
de Uberlândia, Minas Gerais15, na qual a idade média de vítimas foi de
33,28 anos. A proporção de mulheres agredidas na faixa etária de 41 a 50
anos foi de 12% (36), enquanto para aquela referente a maiores de 50 anos
foi de 4% (14). A faixa etária com menor prevalência de agressão se referiu
a vítimas menores de 18 anos 3% (11).
Tais resultados estão em consonância com outros encontrados em
estudo realizado no município de Pinhais, Paraná: os casos de agressão
na Comunidade da Rocinha reiteram estudos que evidenciam elevada
incidência de violência no ambiente doméstico contra mulheres adultas
jovens16.
Em referência ao ofício que as vítimas exercem, o estudo revelou que
12% (38) das vítimas relataram trabalhar em suas residências, característica
amiúde encontrada em outras pesquisas17. Em seguida, os maiores números
apresentados, 10% (27) e 8% (26), foram de mulheres que trabalham
como empregadas domésticas e estão desempregadas, respectivamente.
As profissões das vítimas encontradas na pesquisa ora apresentada estão
relacionadas a outros dados de um estudo realizado no Distrito Federal, o
qual comprovou que, em referência à renda familiar, a maioria das vítimas
recebia na faixa de um a dois salários mínimos18.
Entretanto, é importante ressaltar que em um estudo realizado em São
Paulo19, o autor afirma que os termos “doméstica” e “do lar” se confundem,
sendo certo, porém, que suas atividades são principalmente de empregada
doméstica, do lar e de operária não qualificada.
De acordo com a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) 20,
os grupos são nomeados de 0 a 09. Ao comparar os dados encontrados
no estudo, verificou-se que a maior parte das vítimas está no grupo 09,
que a CBO classifica como o grupo de trabalhadores não qualificados,
enquanto uma pequena parcela encontra-se espalhada nos outros grupos
de classificações. Cabe ressaltar que a CBO é uma norma de classificação
enumerativa e descritiva de atividades econômicas e profissionais, com a
finalidade de identificar as ocupações no mercado de trabalho.
Os dados sobre as ocupações são coerentes com aqueles sobre o
nível de escolaridade das vítimas da Comunidade da Rocinha: podemos
constatar através dos dados que 42% (126) das vítimas possuíam Ensino
Fundamental incompleto e apenas 0,67% (2) possuíam Ensino Superior
completo. Em outros estudos21, a maioria das vítimas não havia concluído
o Ensino Fundamental, corroborando com os dados ora analisados.
Em contrapartida, em pesquisa efetuada em Pinhais, Paraná, a
escolaridade prevalente, quando informada, foi Ensino Médio (50 casos
ou 25%) 22.
Com relação à existência de fi lhos, observamos que 71% (211) das
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vítimas possuíam fi lhos e 87% (184) desses fi lhos eram dos próprios
agressores. Os dados encontrados no estudo assemelham-se aos de outras
pesquisas, referentes à organização familiar. Dessa forma, caracteriza-se
uma família nuclear, ou seja, formada por dois adultos e um ou mais fi lhos.

Considerações finais

O presente estudo visou a demonstrar as nuances referentes às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar na área abrangida
pela 11ª DP, com o intuito de identificar o perfi l frequentemente afetado
pelos crimes elencados nos moldes da Lei 11.340/06.
Consideramos que a investigação faz parte de nosso cotidiano e, com
base nesta premissa, conhecer as diversas facetas presentes na violência
doméstica e familiar auxilia na condução de um tratamento de excelência
despendido a essas vítimas, proporcionando a elas um atendimento
adequado, na tentativa de minimizar os danos sofridos e, até mesmo,
evitar que sejam submetidas a novas agressões.
Embora o presente estudo auxilie na abordagem da temática, devemos
considerar que os dados ora analisados possuem uma demonstração
limitada dos casos que ocorrem frequentemente, sendo necessário um
maior aprofundamento destas questões, através da elaboração de novas
pesquisas. Visto que esta matéria é abrangente e usual, ela é de elevada
importância para o desenvolvimento de uma sociedade que tenha como
premissa o respeito à mulher.
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Resumo
O presente trabalho tem como objetivo explorar os perfis das mulheres vítimas de estupro, homicídio e lesão corporal, bem como as dinâmicas de tais ocorrências registradas nas delegacias não especializadas de Polícia Civil do
Estado do Rio de Janeiro (PCERJ), tendo como base os casos ocorridos na Região Metropolitana do Rio de Janeiro
entre 2011 e 2015. A partir disto, pretende-se discutir os conceitos que circundam a violência doméstica e familiar
e de gênero e abordar o cenário de vitimização de mulheres neste recorte espaço-temporal, traçando o perfi l das
vítimas, a relação com seu agressor, as áreas com maiores incidências, entre outros aspectos. Ademais, é abordada
a visão que permeia a cultura policial e a importância de uma atuação consciente e preparada por parte do policial
militar, preparação esta que se inicia com uma formação pautada nos princípios de garantia dos direitos humanos e
com treinamentos continuados durante o exercício de suas atividades cotidianas. Ainda, aliada à análise do banco de
dados mencionado, será apresentada uma revisão bibliográfica de estudos e pesquisas que se debruçam sobre o tema.
Resumidamente, os dados apresentam que o tipo de violência em questão tem como palco o ambiente doméstico e
familiar, e tem como principais vítimas mulheres brancas e pardas, de 25 a 34 anos.

Palavras-Chave
Violência, mulheres, PMERJ.

As opiniões e análises contidas nos artigos publicados pela revista Cadernos de Segurança Pública são de inteira
responsabilidade de seus autores, não representando, necessariamente, a posição do Instituto de Segurança Pública.
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Introdução
A violência contra a mulher é um fenômeno universal e que envolve
diversas esferas da sociedade. Além de não existir somente em uma parte
da estrutura social, se manifesta, ainda, de diferentes maneiras. Ela pode
afetar a saúde física e mental das vítimas e, ao mesmo tempo, envolver
alguns valores mais subjetivos como a relação de afetividade com o
agressor, o valor dado à família e aos filhos, o medo, a falta de apoio de
familiares e a relação de codependência.
As violações dos direitos das mulheres são, sobretudo, uma forma de
violação dos direitos humanos (Lei Maria da Penha, 2006) e não devem
ser tratadas como um problema de interesse somente dos movimentos
sociais relacionados à questão de gênero e das mulheres, mas, sim, uma
luta constante e diária de todos. O problema está no fato de que, para
Saffioti (1999), por exemplo, os direitos humanos sempre foram pensados
sob a ótica masculina e há um consenso em relação às naturais vitalidade
masculina e fragilidade feminina. Estes são paradigmas que, ainda na visão
da autora, precisam ser revistos “de modo a contemplar as diferenças entre
homens e mulheres, sem perder de vista a aspiração à igualdade social e a
luta para a obtenção de sua completude” (FACIO, 1991 apud SAFFIOTI,
1999, p.85).
A estrutura da sociedade brasileira mostra certa resistência ao
reconhecimento da necessidade de atenção especial e erradicação da ideia
da violência contra a mulher, principalmente no que se refere aos casos
que ocorrem no ambiente doméstico. A cultura patrimonialista, ainda
enraizada em nosso cotidiano, faz com que seja comum a ideia de que
o homem tenha poder sobre sua mulher e que, por isso, as agressões não
devam ser mediadas por terceiros ou até por um policial, e, sim, resolvidas
entre eles e em casa. Obviamente, esta é uma visão que, apesar de comum,
vem sendo combatida pelos movimentos sociais que lutam pela igualdade
de gênero e pela visibilidade dos casos de abusos contra mulheres.
A primeira seção do trabalho abordará os principais conceitos que se
relacionam com a temática da violência e, principalmente, aqueles mais
importantes para a compreensão da violência contra as mulheres. Da
mesma forma, o contexto social brasileiro precisa ser discutido para se
compreender o lugar da mulher na sociedade. A segunda parte propõe
um desenho do cenário da violência contra as mulheres na Região
Metropolitana do Rio de Janeiro de 2011 a 2015.
O trabalho tem como principal fonte de dados as informações
fornecidas pelo Instituto de Segurança Pública, a partir das ocorrências
registradas nas delegacias não especializadas de Polícia Civil da Região
Metropolitana do estado do Rio de Janeiro de 2011 a 2015. O banco
oferece as informações prestadas no momento do registro, tais como local
e hora do fato, informações sobre a vítima, autor, testemunhas e outros.
Foram selecionados casos de homicídio, estupro e lesão corporal, pois
esses seriam os desdobramentos mais severos em um ambiente doméstico e
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familiar hostil à mulher. Para tanto, foram observados os registros datados
de 01 de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2015, período considerado
razoável para traçar um mapa da situação de violência contra as mulheres
na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Violência contra a mulher: conceitos e discussões
O que é violência?
Muitas áreas do conhecimento se debruçam sobre o tema da violência
como foco de seus estudos. A Organização Mundial de Saúde (2002)
define o tema como “O uso intencional da força física ou do poder, real
ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo
ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar
em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou
privação”.
Apesar de basearem suas pesquisas em perspectivas diferentes, é
consensual a ideia de que a violência está relacionada com a forma pela
qual a mesma é vista em uma dada sociedade, assim como o contexto
histórico e social no qual um evento ocorre. Portanto, é preciso considerar
que são os códigos da sociedade que vão definir o que será aceito ou não.
Como afirma Alba Zaluar,

violência vem do latim violentia, que remete a vis (força, vigor, emprego da
força física ou os recursos do corpo para exercer sua força vital). Essa força
torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos
e regras que ordenam as relações, adquirindo carga negativa ou maléfica.
E, portanto, a percepção do limite e da perturbação (e do sofrimento que
provoca) que vai caracterizar o ato como violento, percepção essa que varia
cultural e historicamente (ZALUAR, 1999, p. 28).

A violência também não é uma peculiaridade do Brasil ou de qualquer
outro país singularmente, pois pode ser percebida nas mais variadas
formas de formação social, em diferentes Estados com diferentes religiões
predominantes, ou mesmo dentro de um mesmo país ela pode atingir todas
as classes sociais, etnias, raças, etc. O fenômeno universal da violência,
enquanto fato social, é explicado por autores como Émile Durkheim. A
partir de uma ótica funcional, o autor afirma que casos “violentos” vão
além de qualquer determinismo biológico (teoria lombrosiana), físico
ou qualquer outro de ordem individual ou que tenha relação com uma
estrutura social específica, mas faz parte de todo e qualquer ordenamento
social, desde que não atinja o estado “anômico”, estágio considerado pelo
autor como “doentio”. O desvio, não seria, por exemplo, somente uma
característica de uma sociedade marcada pela pobreza, mas algo comum
a todas, pois o mesmo é uma parte integrante da estrutura que mantém
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qualquer sociedade coesa, viva, ativa, e, ainda, controlada, com auxílio
também dos mecanismos formais e informais de sanção.

Não há, portanto, fenômeno que apresente de maneira mais irrefutável
todos os sintomas da normalidade, dado que aparece como estreitamente
ligado às condições de qualquer vida coletiva. Transformar o crime numa
doença social seria admitir que a doença não é uma coisa acidental, mas
que, pelo contrário, deriva, em certos casos, da constituição fundamental
do ser vivo; seria eliminar qualquer distinção entre o fisiológico e o
patológico. Pode, sem dúvida, acontecer que até o crime tome formas
anormais; é o que acontece quando, por exemplo, atinge uma taxa
exagerada. Efetivamente, não há duvida de que este excesso é mórbido. O
que é normal é simplesmente que exista uma criminalidade, contanto que
atinja e não ultrapasse, para cada tipo social, um certo nível que talvez não
seja impossível fi xar de acordo com as regras precedentes (DURKHEIM,
2002, p. 82).

Sabe-se também que a violência tem intrínseca relação com as questões
de poder, como nos ensinou Michel Foucault. Tais relações, que também
determinam a estrutura da sociedade, ditam as condutas socialmente
aceitáveis e as não aceitáveis, regras estas que extrapolam o ordenamento
jurídico e, no caso da violência contra as mulheres, são utilizadas tanto
para justificar as agressões àquelas que ainda são submissas (por diversas
razões) como àquelas que fogem à regra.
Howard Becker (2008), por exemplo, principal representante da teoria
do Labelling Approach, nos ajuda também a compreender tal afirmação ao
trazer a ideia sobre a forma como as sociedades fazem “etiquetamento” dos
indivíduos que destoam das referências consideradas aceitáveis e normais
de um integrante daquela ordem social. Por agirem e se portarem de forma
diferente são estigmatizados de diversas maneiras, tendo suas atividades
condenadas e criminalizadas pela sociedade mais ampla, e, apesar de
pertencerem ao grupo de outsiders, sofrem sanções em diferentes níveis,
pois, para o autor, “o grau em que um ato será tratado como desviante
depende também de quem o comete e de quem se sente prejudicado por
ele. Regras tendem a ser aplicadas mais a algumas pessoas que a outras”
(BECKER, 2008, p.25). Isto explica o fato das mulheres até pouco tempo
evitarem ao máximo o divórcio, sendo vítimas de violência física ou de
outras ordens, pois a condição de “desquitada” fazia dela um ser anormal,
fora dos padrões estabelecidos pela sociedade baseada na moral cristã e nos
bons costumes.
Neste sentido, a discussão sobre a estrutura hierarquizante da sociedade
brasileira se torna importante. Kant de Lima e DaMatta identificam que
o cotidiano de nossa sociedade é marcada por uma divisão dos indivíduos
em diferentes patamares de importância e privilégios, na qual se faz
presente a lógica do “você sabe com quem está falando? ” (DAMATTA,
1979). Entretanto, esta prática é uma contradição em relação aos ideais
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constitucionais e aos princípios que deveriam garantir a cidadania de
forma ampla. Esta hierarquização, ou pirâmide, usando o conceito de Kant
de Lima, hoje em dia mais combatida pelos movimentos sociais, além de
se traduzir em formas de distinção entre indivíduos de diferentes classes
sociais, também está presente entre homens e mulheres, e, ainda, nas
práticas dos agentes que prestam serviços diariamente aos cidadãos, como
os policiais. Para Souza (2008),

não se pode negar que as ações policiais são contaminadas pelos valores
que permeiam a sociedade brasileira, sendo assim, dar um ‘jeitinho’ para
deixar de fazer um trabalho está presente no cotidiano do Brasil, onde
ninguém quer ser ‘otário’ e por isso está sempre tentando ser ‘malandro’
(DAMATTA, 1979). A cultura policial também utiliza, de forma
específica, esses valores que estão presentes na sociedade brasileira
(SOUZA 2008. p.3).

Violência de gênero

As Nações Unidas definem violência contra a mulher como: ‘qualquer ato
de violência baseado na diferença de gênero, que resulte em sofrimentos
e danos físicos, sexuais e psicológicos à mulher; inclusive ameaças de tais
atos, coerção e privação da liberdade sejam na vida pública ou privada’
(Conselho Social e Econômico das Nações Unidas, 1992) (SÁ & WERLANG, 2013, p.107).

Há um debate anterior ao tema da violência contra a mulher que
pretende dar conta do contexto histórico e social que define o lugar em que
autores e vítimas deste tipo de violência se encontram na estrutura social
brasileira, bem como do processo pelo qual a sociedade passa a considerar
que uma atitude deva ser repudiada e submetida aos trâmites legais de
sanção. Esta não é uma tarefa fácil, tampouco oferece mudanças repentinas
no pensamento e atitude dos indivíduos. É um processo histórico longo,
e, neste caso, resultado de muitas reivindicações das mulheres e dos
movimentos sociais e feministas e de respostas do Estado, o qual, em uma
lógica cíclica, imprime aos poucos, no pensamento social e nas práticas
cotidianas, o respeito aos direitos e à liberdade feminina, em diversos
aspectos.
Inicialmente, cabe ressaltar que é um equívoco imaginar que os
agressores, neste caso, são pessoas que não fazem parte do círculo de
convivência da vítima ou que são indivíduos que demonstram algum
tipo de distúrbio, reforçando a ideia de que um homem “normal” não
tomaria tais atitudes. Pelo contrário, já que faz parte da maneira pela qual
nossa sociedade encara a questão do gênero e da hierarquização expressa
entre homens e mulheres, tal violência se desenvolve dentro das relações
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consideradas saudáveis e dos domicílios mais tradicionais da sociedade. O
debate também gira em torno dos conceitos de gênero, violência de gênero,
violência doméstica e violência familiar.
Bourdieu (2002) nos traz a reflexão de que a diferença entre os sexos
está presentes em todas as instâncias da vida e são naturalizadas tanto
objetivamente quanto subjetivamente, “funcionando como sistemas de
percepção, de pensamento e de ação” (BOURDIEU, 2002, p.15). Esta
linha de pensamento, aliada à discussão sobre a força da tradição patriarcal
discutida anteriormente, pode contribuir para que pensemos a violência
contra a mulher como uma forma de punição para as mulheres que não
cumprem o seu papel social, sendo o homem, um ser superior, responsável
pela sanção àquela que não respeita suas regras. A mulher, segundo Saffioti
(1999), mesmo estando em um patamar abaixo na hierarquia social e
familiar, também tem o papel de solidificar tais crenças, reproduzindo a
violência e a legitimando durante a educação de seus fi lhos, mesmo que
involuntariamente.

Como afi rma Welzer-Lang (1991), a violência doméstica é masculina,
sendo exercida pela mulher por delegação do chefe do grupo domiciliar.
Como ela ‘é o primeiro modo de regulação das relações sociais entre os
sexos’ (Welzer-Lang, 1991:23), é desde criança que se experimenta a dominação-exploração do patriarca, seja diretamente, seja através da mulher
adulta. A função de enquadramento (Bertaux, 1977) é desempenhada pelo
chefe ou seus prepostos. A mulher, ou por síndrome do pequeno poder
ou por delegação do macho, acaba exercendo, não raro, a tirania contra
crianças, último elo da cadeia de assimetrias. Assim, o gênero, a família e
o território domiciliar contêm hierarquias, nas quais os homens figuram
como dominadores-exploradores e as crianças como os elementos mais
dominados-explorados (SAFFIOTI, 1999, p.84).

A discussão anterior justificaria, então, um conhecido ditado popular
que diz que “em briga de marido e mulher não se mete a colher”, o que evidencia
a existência de certa conformidade da sociedade em relação aos casos
envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher e contra as
crianças, em menor grau, mas ainda presente. Citamos como exemplo uma
pesquisa do Instituto Avon/Data Popular (2013), que procurou apurar
as percepções dos homens sobre a violência doméstica contra a mulher,
realizada em 50 municípios das cinco regiões do país em 2013.
Tal pesquisa indica alguns dados relevantes para o debate e que
expressam a visão de alguns homens sobre os comportamentos esperados
de uma mulher exemplar, sua percepção sobre ser “homem” e outras opiniões
que talvez possam ser vistas como os motivos que geram a violência
contra as mulheres: 84% dos homens entrevistados impediram que sua
companheira saísse de casa, em média, oito vezes; 46% dos entrevistados
acreditam que “homem não deve levar desaforo para casa”; 40% acreditam
que o casamento não dá certo quando a mulher ganha mais que o homem;
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85% não acham aceitável que uma mulher fique bêbada e 69% não acham
aceitável que a mulher saia com amigos (as) sem o marido.
Saffioti (1999) atenta para a questão da “patologização” dos agressores,
o que, em sua visão, só cria barreiras para a compreensão do fenômeno.
Segundo a autora,

apenas 2% dos agressores sexuais, por exemplo, são doentes mentais, havendo outro tanto com passagem pela psiquiatria. Ainda que estes também
sejam considerados doentes mentais, para fazer uma concessão, perfazem,
no total, 4%, o que é irrisório. O mecanismo da patologização ignora as
hierarquias e as contradições sociais, funcionando de forma semelhante
à culpabilização dos pobres pelo espantoso nível de violência de diversos
tipos. Imputar aos pobres uma cultura violenta significa pré-conceito e
não conceito. A violência de gênero, especialmente em suas modalidades
doméstica e familiar, ignora fronteiras de classes sociais, de grau de industrialização, de renda per capita, de distintos tipos de cultura (ocidental
versus oriental), etc. (SAFFIOTI, 1999, p.87).

Além da submissão, as mulheres que contestam o padrão imposto
pela sociedade e fogem à regra estão condenadas a sofrer sanções dos
mais diversos tipos. Portanto, a violência não é regra somente nos lares
das mulheres submissas e que aceitam os modelos pré-determinados a
elas. A violência de gênero, como veremos nos dados explorados adiante,
é generalizada, não tem cor ou idade. O que veremos a seguir – e que
poderemos definir como recorrente acerca do tema – será o lugar desta
violência, que tem o domicílio como preferência.

Violência contra a mulher e a cultura policial

Um dos questionamentos que circundam a temática parte do
pressuposto de uma especialização do policial militar como forma de
atender as peculiaridades que envolvem a questão do gênero, tal como
ocorre com as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher
(DEAM), ou se este atendimento deve ser baseado em alguma norma
técnica aplicada por todos os policiais, não sendo necessária a limitação a
um grupamento especializado, visto que tais ocorrências acontecem com
muita frequência.
O atendimento policial, em consonância com os dispositivos
constitucionais, previstos em seu artigo 5°, que trata dos direitos e deveres
fundamentais, e nos artigos 37 e 144, que versam sobre a Administração
Pública e Segurança Pública, respectivamente, tem como principal viés o
princípio da legalidade. Excluindo, em tese, das ações dos policiais suas
crenças particulares, preconceitos e interesses individuais, ficando atentos,
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ainda, às mudanças que ocorrem no seio da sociedade, um organismo
vivo, em constante demanda de novas perspectivas. Tal afirmativa, no
entanto, esbarra em algumas questões. Uma delas é a diferença entre o que
está previsto e o que ocorre na prática, como descreve a psicóloga Dalila
Vasconcelos1,

existe um grande espaço que separa ainda as políticas públicas na área
de gênero e sexualidade e a esfera prática. As políticas públicas são de
grande importância nessa área e representam grandes avanços, entretanto
falta a garantia de sua real aplicação (MADUREIRA, 2010). A lei prevê
“garantias” que ainda são inexistentes, por não serem concretizadas na prática, como, por exemplo, a criação de juizados especiais com profissionais
especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde capacitados para
atender as vítimas. Além disso, falta a criação de casas abrigos, centros de
atendimento integral, delegacias e centros de saúde especializados para
atender as mulheres vítimas de violência e centros de educação e reabilitação para os agressores. A utilização das “garantias” previstas na Lei Maria
da Penha ainda não é uma realidade no contexto social atual (CARNEIRO & FRAGA, 2012 apud VASCONCELOS, 2012, p.14).

O sucesso das políticas públicas voltadas para a proteção da mulher, assim
como a confiança das vítimas nas instituições públicas e, consequentemente,
o aumento do número de registros das ocorrências, passa por um bom
atendimento, o qual começa no momento em que a mulher tem o primeiro
contato com um agente do Estado. Este atendimento deve estar pautado
na técnica, na plena consciência das peculiaridades que envolvem um caso
em que uma mulher é agredida e no nível de importância que sua atenção
à situação tem para o sucesso da ocorrência e, além disso, para o futuro da
própria vítima.
Nesta perspectiva, identifica-se a necessidade de alinhar a conduta
dos agentes públicos como forma de ampliar a execução de práticas de
atendimento e de medidas de proteção de vítimas. Isto somente será
plenamente possível se a mudança for inserida nesta cultura policial,
a qual, de certa forma, é moldada pela cultura da sociedade da qual faz
parte. Sendo assim, torna-se imprescindível que a violência de gênero,
mais especificamente a violência doméstica e familiar, seja excluída da
categoria feijoada2, muito conhecida entre policiais militares e civis.
Souza (2008) realizou um trabalho de observação das práticas de
policiais civis em delegacias do Rio de Janeiro e pôde perceber como
ocorrências como estas são comuns no cotidiano policial. O mesmo foi
percebido por esta autora enquanto Aluna Oficial da Academia de Polícia
Militar D. João VI, durante os estágios previstos para os alunos do Curso
de Formação de Oficiais da PMERJ, os quais são realizados nos batalhões
da corporação com policiais já formados. As feijoadas geralmente envolvem
desentendimentos entre vizinhos, ameaças, perturbação do sossego, brigas
de bar e, ainda, brigas entre cônjuges. E na visão policial tais ocorrências
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1 - Vasconcelos é autora do artigo “Policiais e Bombeiros no Enfrentamento à
Violência Contra a Mulher”, que teve
como objetivo expor suas percepções acerca
de uma oficina realizada para capacitar
a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo
de Bombeiros, seguindo as ações previstas
no Pacto Nacional pelo Enfrentamento
à Violência Contra Mulher, organizado
pela Coordenadoria de Políticas para a
Mulher do Estado do Mato Grosso do Sul.
2 - Feijoada representa uma ocorrência
que envolve casos que não são tão importantes na visão policial. Em outras palavras, como afirma Souza (2008), são casos que “na representação dos policiais (...)
indicam situações que ‘ dão muito trabalho
e pouco resultado’”.
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são definidas como bagunça, ocorrências que não são essencialmente
policiais, como podemos ver nas definições dos policiais presentes na
pesquisa de Souza (2008):

‘É um ilícito penal de baixa periculosidade, que afeta a sociedade, pois
desperdiça tempo e dinheiro dos cofres públicos. Na maioria dos casos,
poderia ter sido resolvido entre as partes’; ‘É um caso sem nexo’; ‘É tudo
que não presta. Ocorrência sem pé, nem cabeça’; ‘É a ocorrência que
envolve muita gente e só faz bagunça. Geralmente é muita gente e pouco
registro’; ‘São casos sem relevância’; ‘São casos de pequeno potencial
ofensivo ou fatos não criminais que são apresentados na delegacia de
polícia, e tem solução através de bom senso e boa conversa. Há um meio
termo. Matou, morreu, a gente prende’; ‘São desentendimentos que no
calor do momento, vai do xingamento até uma lesão corporal leve. É
uma confusão’; ‘É uma confusão que chega na delegacia sem conseguir
determinar uma tipificação penal, ou seja, não tem crime’; ‘Você já comeu
uma feijoada? Então sabe do que estou falando... É um prato de difícil
digestão. Tem muita coisa misturada. Não consegue identificar quem
bateu, quem apanhou’ (SOUZA, 2008, p.9).

As feijoadas obedecem ainda a uma lógica socioespacial, refletidas pelo
controle territorial exercido em cada local ou pelo perfi l dos moradores. Em
conversas com policiais durante os estágios mencionados anteriormente,
foi observado que em locais controlados por narcotraficantes as feijoadas
são menos frequentes, talvez por serem resolvidas no próprio local pelas
regras do “dono” do tráfico local, que, ao mediar os confl itos e regular
algumas condutas, evita a presença policial em seu território.
“Lá no 20 [em referência ao 20° Batalhão de Polícia Militar, localizado
no centro de Mesquita, município da Baixada Fluminense] não tem isso
não, eles nem chamam”, disse um policial ao ouvir uma ocorrência que
tinha como solicitante uma mulher, a qual havia ligado para a central
190 solicitando presença policial, pois seu ex-companheiro estava em seu
portão ameaçando invadir seu domicílio com outros indivíduos. Souza
(2008) apresenta uma análise consoante com a afirmação acima, porém
referente a um policial civil, quando diz em seu trabalho que

nas delegacias localizadas nas ‘regiões nobres’ do Rio de Janeiro, como
por exemplo, a zona sul da cidade, os policiais afi rmaram que são tratados
pela população como empregados particulares, sendo que essas pessoas
justificam que pagam os salários dos policiais por meio dos impostos pagos
ao governo, por isso, algumas vezes, os policiais registram ocorrências
que podem ser classificadas como feijoada para evitar problemas com a
corregedoria. Eles consideram que há certas vantagens em trabalhar em
localizações menos privilegiadas, como na Baixada Fluminense, pois
nesses lugares o policial é tratado como uma autoridade, e não como um
empregado (SOUZA, 2008, p.4).
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A importância da capacitação de policiais militares no que tange a
um atendimento especializado nos casos de ocorrências tendo mulheres
como vítimas se justifica pelo fato dos mesmos realizarem muitos dos
primeiros contatos destas mulheres com a figura do Estado e, ainda, pelo
fato das ocorrências deste tipo estarem em segundo lugar no ranking das
ocorrências mais recebidas pela central de atendimento de emergência da
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (190). Segundo Ferreira e
Almeida (2015), a central recebeu 36.028 acionamentos para atendimento
de “crimes contra mulher” de janeiro a maio de 2015, atrás somente das
solicitações motivadas por “perturbação do trabalho ou do sossego alheios”,
com 51.405 casos. Isto fortalece a questão da capacitação citada acima, a
importância de se debater o tema, bem como a elaboração de pesquisas
que procurem entender este fenômeno, como veremos a seguir a partir da
análise dos dados obtidos para a elaboração deste estudo.

Análise dos dados

A produção do presente artigo tem como base de dados cerca de 930
mil registros de ocorrências policiais de janeiro de 2011 a dezembro de
2015. No entanto, para fins de análise, utilizamos somente os dados
relativos às vítimas do sexo feminino. Os crimes foram organizados em
quatro categorias: estupro; homicídio; lesão corporal e lesão corporal –
violência doméstica e familiar; e lesão corporal grave e lesão corporal grave
– violência doméstica e familiar.
Estudos e pesquisas3 realizados sobre a temática atentam para o
fato de que a principal forma de violação sofrida pelas mulheres ainda
é a violência física. No entanto, há outras violações que se traduzem em
agressões verbais, psicológicas, patrimoniais, morais e sexuais, as quais
demandam atenção de diversas instâncias da sociedade e um aparato
técnico das instituições de apoio que compreendem, entre outros, o
primeiro atendimento normalmente feito pelas polícias militares, o apoio
psicológico e as medidas eficazes de proteção. Entretanto, tais importantes
aspectos não serão tratados neste trabalho, restringindo nossa análise à
violência física4.

Cor das vítimas
O primeiro gráfico apresentado tem como base a variável cor das
vítimas, informada no momento do registro da ocorrência. No geral
dos crimes, as mulheres pardas e as brancas equivalem a 84% do total
registrado. Entretanto, se reuníssemos os números de negras e pardas,
teríamos um índice muito mais elevado (113.207) que o de vítimas
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3 - VASCONCELOS, 2012; INSTITUTO AVON/ DATA POPULAR, 2013; e
WAISELFISZ, 2016.
4 - Sobre estes aspectos, destacamos a publicação Dossiê Mulher, organizado pelo
Instituto de Segurança Pública, que faz
um retrato mais completo da situação de
violência em que as mulheres do estado do
Rio de Janeiro se encontram, pois apresenta dados relativos aos casos registrados
contra estas que vão desde as violências
físicas mais conhecidas até aquelas que
estão relacionadas a outras dimensões,
como a violência patrimonial. Estas nomenclaturas estão em consonância com o
que a Lei Maria da Penha abrange como
categorias internas da violência contra a
mulher: física, psicológica, moral, sexual e
patrimonial. As definições de cada forma
de violência estão presentes no artigo 7° da
referida lei.
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brancas. Sobre este tópico temos dois questionamentos: o primeiro está
nas características da nossa sociedade que se baseia no processo de negação
em caracterizar-se como negro, o que demandaria uma longa discussão
sobre a diáspora africana e o processo histórico da sociedade brasileira. O
segundo questionamento se pauta no fato do preenchimento no momento
do registro: quem determina a cor do indivíduo, ele mesmo ou o policial
que registra o fato? Tal atividade demandaria outra pesquisa de cunho
etnográfico para conhecer o que é feito na prática.

Gráfico 1
Vítimas de estupro, lesão corporal e homicídio por cor – sexo feminino – Região Metropolitana do RJ
de 2011 a 2015
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Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP.

Local do crime
Com a finalidade de relacionar os crimes escolhidos para este trabalho
com os locais nos quais eles aconteceram, foram selecionadas do banco de
dados apenas as dez localidades mais frequentes, qual não foi surpresa ter
como a primeira do ranking a residência da vítima.
Sobre o local de ocorrência da violência contra as mulheres, o “Mapa
da Violência 2015 – homicídios de mulheres no Brasil” (WAISELFISZ,
2015), pesquisa de âmbito nacional, aponta que, de acordo com os registros
de atendimento de violência do SUS de 2014, 71,9% das mulheres em
todas as faixas etárias sofrem violência dentro de seus domicílios, seguidos
da rua, com 15,9% dos casos.
No mesmo estudo, as taxas de atendimento de mulheres (por 10 mil)
pelo SUS, segundo agressor e etapa do ciclo da vida (WAISELFISZ, 2015,
p.49), mostram que na infância e na adolescência os pais são os principais
responsáveis pelas agressões, representando taxa de 9,6 na infância e de 5,5
na adolescência. É interessante evidenciar que os dados apresentam taxas
de 0,9 e 1,1 de agressões feitas por padrastos na infância e na adolescência,
respectivamente, enquanto para madrastas a taxa para ambos é zero.
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Nas categorias jovem e adulta, o papel de agressor é transferido para os
cônjuges, refletindo uma taxa de 5,6 para jovens e 3,7 para mulheres na
fase adulta, tendo também participação de ex-cônjuges (2,4 e 1,2 para cada
fase). Por último, mas ainda dentro do ambiente doméstico e familiar, o
fi lho aparece como o maior agressor de mulheres idosas, com taxa de 1,5
por 10 mil.
Saffioti (1999) diz que “é mais fácil entender relações incestuosas
quando às vezes nem mesmo um cobertor separa os corpos do que nas
residências em que cada um tem seu próprio dormitório” (SAFFIOTI,
1999, p.87). Apesar disto, salienta que a violência também envolve
integrantes da família que não residem necessariamente no mesmo local
que a vítima, como tios e avós, o que faz com que a violência seja não
somente doméstica, mas também familiar. A própria dinâmica da violência
doméstica também pode ser deslocada para fora dos muros do lar: “nada
impede o homem, contudo, de esperar sua companheira à porta de seu
trabalho e surrá-la exemplarmente diante de todos os seus colegas por se
sentir ultrajado com sua atividade extra-lar” (SAFFIOTI, 1999, p.83).
A via pública, que também pode estar adjacente à casa, fica em segundo
lugar, porém com números absolutamente menores que o primeiro, que,
sozinho, representa 63% do total das dez localidades. Outro ponto de
destaque está nos números muito superiores aos outros apresentados pelas
ocorrências de estupro dentro da residência (cerca de 72% do total), o que
corrobora a ideia que relaciona a violência de gênero à violência doméstica
e familiar. Com tais dados, podemos afi rmar, pelo menos de acordo com o
recorte feito pela presente pesquisa, que a violência contra a mulher é, em
sua essência, doméstica.

Tabela 1
Locais onde crimes registrados com vítimas do sexo feminino ocorreram – Região Metropolitana do
RJ de 2011 a 2015
Estupro

Homicídio

Lesão corporal
– VDF*

Lesão
corporal

Lesão corporal
grave

Lesão corporal
grave – VDF*

Total geral

Residência

10.916

441

18.353

94.147

81

108

124.046

Via pública

2.085

547

4.406

40.729

53

35

47.855

Est. comercial

228

15

299

4.833

6

1

5.382

Outros

717

58

252

3.517

6

2

4.552

Est. de ensino

239

7

16

1.776

Restaurante

32

10

112

1.659

8

Condomínio

51

3

47

1.134

1

1

1.237

Ignorado

404

21

57

643

6

3

1.134

Hospital, clínica e
similares

80

49

22

939

21

Total Geral

15.332

1.213

23.829

154.419

190

2.038
1.821

1.111
155

195.138

*VDF: Violência doméstica e familiar
Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP
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Delegacias que mais registram ocorrências
A organização dos dados a seguir teve como objetivo principal fazer
um mapeamento das zonas críticas no período estudado, para termos
uma noção mais ampla dos locais (geográficos) com maior frequência de
ocorrências e, assim, revelar onde o poder público deve atuar com mais
veemência. Seja investindo em capacitação de seus profissionais, seja
ampliando locais destinados à proteção e conscientização, objetivando
a melhora no atendimento especializado às vítimas. Tais lugares,
independente da análise da taxa de vítimas por habitante, precisam de
uma quantidade maior de policiais e que estes estejam melhor preparados.
Para tanto, foram selecionadas as dez delegacias com mais casos
registrados de todos os crimes em questão no presente trabalho, com
vítimas do sexo feminino. Assim, vemos que as ocorrências estão
concentradas em duas regiões: na Zona Oeste da cidade do Rio de
Janeiro e na Baixada Fluminense, com 4 e 5 delegacias, respectivamente,
no ranking, havendo somente uma no município de São Gonçalo (na
Região da Grande Niterói). Cabe ressaltar que mesmo com a presença das
Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher em alguns destes
locais, como em São João de Meriti e Belford Roxo, os registros foram
feitos em delegacias não especializadas, e com grande destaque em relação
aos registros de toda a Região Metropolitana. Tal fato reforça a necessidade
de treinar todo o efetivo policial militar e civil, pois as ocorrências não
são atendidas somente por aqueles que receberam orientações referentes às
especificidades do tema.

Tabela 2
Dez delegacias que registraram mais ocorrências com vítimas do sexo feminino – Região
Metropolitana do RJ de 2011 a 2015
Delegacias

Registros

32

Taquara

38.850

64

São João de Meriti

35.911

54

Belford Roxo

34.296

59

Duque De Caxias

34.185

58

Posse

33.599

36

Santa Cruz

28.875

56

Comendador Soares

20.988

74

Alcântara

20.518

35

Campo Grande

15.237

34

Bangu

10.011

Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP.
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Série histórica dos crimes analisados

De maneira geral, os crimes não apresentaram expressivas variações
durante o período estudado. No entanto, é possível identificar a diminuição
dos registros de lesão corporal (lesão corporal e lesão corporal grave) que
envolviam violência doméstica e familiar. No que se refere à lesão corporal
(agora desconsiderando a grave), é possível identificar um decréscimo
de 100% nos casos registrados, o que pode ser atribuído ao momento
do registro e da organização do banco, que, a partir de 2011, passou a
considerar os casos somente como lesão corporal, não os separando em
categorias diferentes. O fato da lesão corporal envolvendo violência
doméstica e familiar ter decrescido de 19.602 casos para zero e os registros
de lesão corporal terem aumentado significativamente de 17.890 para
31.165 casos durante os cinco anos analisados são explicados de maneira
elucidativa no Dossiê Mulher 2012.

Tabela 3
Série histórica dos registros de ocorrências com vítimas do sexo feminino – Região Metropolitana do
RJ de 2011 a 2015
2011

2012

2013

2014

2015

Total geral

Estupro

2.887

3.624

3.345

3.255

2.809

15.920

Homicídio

248

229

243

304

250

1.274

Lesão corporal – VDF*

19.602

2.941

1.667

362

0

24.572

Lesão corporal

17.890

36.986

36.762

35.438

31.165

158.241

Lesão corporal grave

35

39

43

44

39

200

Lesão corporal grave – VDF*

146

7

2

1

0

156

Total Geral

40.808

43.826

42.062

39.404

34.263

200.363

*VDF: Violência doméstica e familiar
Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP

Faixa etária das vítimas
As idades das vítimas foram organizadas em faixas etárias para melhor
visualização e compreensão do fenômeno estudado. Como podemos
observar, de maneira geral, as mulheres de 25 a 34 anos são as maiores
vítimas dos delitos selecionados, seguidas das mulheres de 35 a 44 e de
19 a 24 anos, com 18% e 19%, respectivamente, totalizando 72%. É na
fase adulta, portanto, que tais crimes são mais recorrentes. Por outro lado,
tal recorrência pode ser explicada pela composição da população feminina
brasileira, em maior quantidade nestas faixas, representando cerca de 40%
do total feminino, segundo dados do IBGE do censo 2010.
No que diz respeito ao estupro, violência de caráter físico e que
pode trazer sérios danos físicos e psicológicos, acreditamos importante
ressaltar que as vítimas de até 18 anos somam 73% dos casos registrados,
considerando somente as vítimas com idade informada. Portanto, se
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por um lado, de maneira geral, as mulheres na fase adulta são as mais
vitimizadas, os números que envolvem crianças e adolescentes vítimas de
estupro necessitam de atenção especial de toda a sociedade. Neste caso,
a atenção deve ser redobrada, porque além de se tratar de vítimas do
sexo feminino, são também indivíduos dotados de direitos, considerados
como cidadãos em estágio peculiar de desenvolvimento, seguindo a lógica
constitucional e normatizada e pormenorizada pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (Lei 8.069, de 1990). Dentro desta lógica, os agentes
públicos devem estar ainda mais atentos à condução de uma ocorrência que
envolva crianças e/ou adolescentes, bem como da sua condição peculiar
quando coletar informações sobre o ocorrido e as medidas de proteção a
serem tomadas.

Tabela 4
Vítimas de estupro, lesão corporal e homicídio por faixa etária – sexo feminino – Região
Metropolitana do RJ de 2011 a 2015
<11

12-18

19-24

25-34

35-44

45-60

>60

NI**

Total geral

Estupro

5.042

5.467

1.398

1.321

688

384

62

1.558

15.920

Homicídio

34

104

142

240

192

153

100

309

1.274

Lesão corporal –
VDF*

295

2.118

5.334

8.848

4.763

2.581

429

204

24.572

Lesão corporal

2.901

19.024

30.671

48.914

30.081

19.927

4.713

2.010

158.241

Lesão corporal grave

12

25

36

48

35

26

10

8

200

Lesão corporal grave
– VDF*

2

12

42

50

34

9

4

3

156

Total Geral

11.038

1.216

18.251

130.232

168

125

161.030

*VDF: Violência doméstica e familiar
**NI: Não informado
Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP

Quem são os agressores?
O próximo tópico foi concebido para traçar o perfil do agressor de
acordo com os casos selecionados e sua relação com a vítima. Para tal,
foram extraídos os dez registros de tipos de autores mais frequentes nos
dados do banco analisado.
A discussão anterior sobre o local da agressão e a identidade do
agressor é afirmada com mais intensidade com os dados apresentados
aqui. De acordo com estes registros, podemos concluir que a violência
doméstica é ensaiada ainda no namoro e, com o término do mesmo, se
faz presente durante o casamento e/ou a coabitação e continua com o
término do ciclo do relacionamento. Se criássemos uma só categoria, que
poderíamos chamar de “relacionamento amoroso”, englobando a pessoa
com que a vítima tem ou teve algum tipo de relacionamento, a mesma
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corresponderia a 56% do total dos casos representados no quadro abaixo.
Ou seja, dos dez maiores agressores, eles representam mais da metade.
Além disto, saindo da esfera familiar, também é importante apontar para
a expressiva presença de “vizinho” como autor de estupro e lesão corporal.
Tais dados também revelam e afirmam, então, a ideia de que a violência
contra a mulher não se dá no campo do “desconhecido” e, sim, no âmbito de
seu convívio cotidiano. Seus agressores são seus conhecidos e, como vimos,
pessoas com as quais a vítima tem ou já teve uma relação de afetividade,
o que faz com que o combate à violação de seus direitos seja ainda mais
complexo. Seja porque a própria vítima ainda tenha laços com o autor da
agressão, que pode ser traduzido por sentimentos, patrimônio construído
em comunhão e fi lhos, ou, ainda, pela velha e conhecida história de que
“em briga de marido e mulher não se mete a colher”, dificultando os registros,
as intervenções de pessoas que testemunham os crimes e a condução da
ocorrência pelo policial à delegacia. Sabemos ainda que há inúmeros casos
que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais pelos mesmos
motivos elencados acima, aliados ao receio de que a denúncia seja motivo
para outra agressão. A partir disto, então, é possível afirmar que a violência
contra as mulheres é doméstica, como também afirmam as pesquisas
utilizadas como base aqui, e deve ser combatida como tal pelo Estado.

Tabela 5
Dez maiores autores das ocorrências registradas – vítimas do sexo feminino – Região Metropolitana
do RJ de 2011 a 2015
Estupro

Homicídio

Lesão corporal
– VDF*

Lesão
corporal

Lesão corporal
grave

Lesão corporal
grave – VDF*

Total geral

Companheiro(a)

326

72

8.943

36.020

21

67

45.449

Cônjuge

129

15

2.741

7.854

1

12

10.752

Ex-companheiro

315

16

3.620

19.487

3

22

23.463

Ex-namorado

128

4

824

4.339

7

9

5.311

Ignorado

1.313

743

33

3.692

22

2

5.805

Irmão(a)

136

2

739

4.584

2

4

5.467

Namorado(a)

321

21

869

4.335

5

7

5.558

Nenhuma

4.914

266

184

25.592

66

1

31.023

Outra

2.336

64

276

12.522

23

1

15.222

Vizinho(a)

1.120

13

22

11.807

18

Total Geral

11.038

1.216

18.251

130.232

168

12.980
125

161.030

*VDF: Violência doméstica e familiar
Fonte: Banco de Dados PCERJ/ISP
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Considerações finais
Com base nos dados explorados, podemos concluir que entre 2011
e 2015 os crimes cometidos contra vítimas do sexo feminino na Região
Metropolitana apresentam perfi l em conformidade com as pesquisas
e estudos utilizados como base deste trabalho, os quais apontam que a
característica da violência de gênero no Brasil é doméstica e/ou familiar.
Cabe ressaltar que, apesar de proposto um desenho do cenário de violência
dentro dos limites expostos, o desencadeamento de ações positivas no
sentido da erradicação deste tipo de violação dos direitos humanos
caminhará junto com um mapeamento cada vez mais próximo da realidade:
o fortalecimento das redes de proteção e o contato mais humanizado e
consciente com agentes do Estado criam uma atmosfera de credibilidade
nos mecanismos de proteção e confiança no registro das ocorrências. E
quanto mais ocorrências registradas, maior o conhecimento do fenômeno
e mais eficazes serão as políticas de enfrentamento.
Mais especificamente sobre os dados, o desenho da violência doméstica
surge com a presença do companheiro ou ex-companheiro (incluindo
aqui qualquer pessoa com a qual a vítima tem ou já teve relacionamento
amoroso) como o principal agressor e é a residência o local escolhido
pelos mesmos. Tais afirmativas entram em confronto com a pouca ou nula
quantidade de registros de ocorrências caracterizadas como “violência
doméstica e familiar”, conforme observado na Tabela 3, que trata dos
registros dos crimes durante os cinco anos estudados. O estupro, praticado
em ambiente doméstico, e em grande parte contra meninas de 0 a 18 anos,
merece do poder público atenção especial. Devido à fragilidade inerente à
idade, a relação de dependência e os danos causados às vítimas nesta faixa
etária podem ser irreversíveis.
Sobre os agentes públicos, destacamos a importância da padronização
da conduta dos mesmos, principalmente dos policiais militares, cujas
rotinas carecem de normatização e treinamento neste sentido, como
vimos. A importância do policial militar se pauta pelo fato de que, acionado
pelas vítimas através da central 190 (central de atendimento de emergência
da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro), quando estas não vão
diretamente a alguma delegacia de Polícia Civil, é este o primeiro agente
do Estado com o qual as vítimas têm contato, e, na maioria das vezes,
quando a exposição ao ato violento está ocorrendo ou acabara de acontecer.
Além disto, a cultura policial precisa ser envolvida pela necessidade de
considerar como importantes ocorrências deste tipo, desqualificando-as
da categoria das feijoadas. Tal mudança parece ser necessária, mediante
constante treinamento desde a formação, quando ocorrem as trocas de
valores e início do contato com as nuances da cultura policial.
Finalmente, vale salientar que as ocorrências utilizadas para a presente
análise levaram em consideração os dados produzidos pelas delegacias
não especializadas espalhadas pela região estudada, e, não, pelas DEAM,
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delegacias criadas com o intuito de atender as vítimas de forma mais técnica
e treinada, seguindo as orientações do Pacto Nacional de Enfrentamento
da Violência contra as Mulheres. Tal fato nos leva a concluir que a
profissionalização generalizada dos agentes públicos é imprescindível,
visto que nem todas as ocorrências relacionadas ao tema são registradas nas
delegacias especializadas. A proliferação das DEAM, por outro lado, seria
uma alternativa a essa questão, mas que precisa ser amplamente discutida
pelas instâncias envolvidas nesta temática.

Cadernos de Segurança Pública

|

Ano 9 ● Número 09 ● novembro de 2017

| www.isp.rj.gov.br

45

Violência contra a Mulher: análise das ocorrências
registradas nas delegacias de Polícia Civil da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro de 2011 a 2015
[Rhayane Barbosa de Castro Rodrigues ]

Referências Bibliográficas
BECKER, H. S. Outsiders: estudos de sociologia do desvio. 1ª ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2008.
BRASIL. Lei nº 11.340, de 07 de agosto de 2006. Brasília, DF: Presidência da República. Disponível em: <http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11340. htm>.
___________. Feminicídio: investigar, processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de
mulheres. Brasília: Secretária Especial de Políticas para as Mulheres/Presidência da República, 2016.
___________.SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA. Curso de Atendimento às
mulheres em situação de violência. 2015.
BOURDIEU, P. “Estruturas, habitus e práticas”. In: BOURDIEU, P. Esboço de uma teoria da prática. Oeiras:
Celta, 2002.
DAMATTA, R. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de Janeiro:
Rocco, 1979.
DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. São Paulo: Martin Claret, 2002.
FERREIRA, M. & ALMEIDA, L. “Perturbação do trabalho e do sossego alheios: análise a partir dos dados do
serviço de atendimento de emergência da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (190)”. ISP: Cadernos de
Segurança Pública. Ano 7. Número 06. Julho de 2015.
INSTITUTO AVON/DATA POPULAR. Percepções dos homens sobre a violência doméstica contra a mulher.
2013. Disponível em: <http://www.compromisso eatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/12/folderpesquisa_
instituto22x44_5.pdf> Acesso em maio de 2016.
NANDI, A & GEVEHR, D. L. “Políticas Públicas de atendimento à mulheres vítimas de violência (RolanteRS)”. Anais do III Simpósio Gênero e Políticas Públicas, ISSN 2177-8248. Universidade Estadual de Londrina,
27 a 29 de maio de 2014. Disponível em: <http://www.uel.br/eventos/gpp/pages/arquivos/GT3_Aline%20
Nandi%20e%20Daniel%20Gevehr.pdf>. Acesso em maio de 2016.
PINTO, A. S.; MORAES, O. C. R. & MONTEIRO, J. (org.) Dossiê Mulher 2015. Rio de Janeiro: Instituto
de Segurança Pública, 2015.
ROMIO, J. A. F. Mortes femininas violentas segundo raça/cor. 2009. Dissertação (Mestrado) – Universidade
Estadual de Campinas, Campinas, 2009.
SÁ, S. D & WERLANG, B. S. G. “Personalidade de mulheres vítimas de violência doméstica: uma revisão
sistemática da literatura”. Contextos Clinic, São Leopoldo, v. 6, n. 2, p. 106-116, dez. 2013. Disponível em
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext& pid=S1983-34822013000200005& lng=pt& nrm=i
so>. Acesso em maio de 2016.
SAFFIOTI, H. I. B. “Já se mete a colher em briga de marido e mulher”. Perspectiva, São Paulo, v. 13, n. 4, p. 82-91,
1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88391999000400009>.
Acesso em junho de 2016.
Cadernos de Segurança Pública

|

Ano 9 ● Número 09 ● novembro de 2017

| www.isp.rj.gov.br

46

Violência contra a Mulher: análise das ocorrências
registradas nas delegacias de Polícia Civil da Região
Metropolitana do Rio de Janeiro de 2011 a 2015
[Rhayane Barbosa de Castro Rodrigues ]

SOARES, A.; BORGES, D. & CAMPAGNAC, V. “A pesquisa de condições de vida e vitimização de 2007:
notas metodológicas”. In: DUARTE, M. S. B. (Coord.). Pesquisa de condições de vida e vitimização – 2007.
Rio de Janeiro: Riosegurança, 2008. p. 10-13.
SOARES, B. Mulheres invisíveis: violência conjugal e as novas políticas de segurança. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 1999.
__________. A violência doméstica e as pesquisas de vitimização. In: Encontro nacional de produtores e
usuários de informações sociais, econômicas e territoriais, 2., 2006. Rio de Janeiro, 2-25 ago. 2006.
SOARES, G. O monstro mora lá em casa. O Globo, 21 de maio de 2010. Disponível em: <http://
suicidiopesquisaeprevencao.blogspot.com.br/2010/05/o-monstro-mora-laemcasa. html>.
SOUZA, A. C. L. Patrulha Maria da Penha: um estudo sobre a intervenção penal nos confl itos de gênero. Porto
Alegre. 2014. 58p.
SOUZA, E. G. A. Feijoada Completa: Administração institucional de confl itos e dilemas de cidadania nas
delegacias de polícia da cidade do Rio de Janeiro. Programa de Pós-Graduação em Antropologia (PPGA) na
Universidade Fluminense (UFF). 2008.
TEIXEIRA, P. A. S.; PINTO, A. S. & MORAES, O. C. R. Dossiê Mulher 2012. Secretária de Ciência e
Tecnologia, Secretaria de Segurança Governo do Rio de Janeiro, 2012.
VASCONCELOS, D. C. Policiais e Bombeiros no enfrentamento à violência contra a mulher. Mato Grosso
do Sul: Projeto “Capacitando Para o Enfrentamento à Violência Contra a Mulher”. Coordenadoria de Políticas
Públicas para a Mulher do Estado. 2012.
WAISELFISZ. J. J. MAPA DA VIOLÊNCIA 2015: homicídio de mulheres no brasil. Brasília: Flacso. 2015.
Disponível em <www.mapadaviolencia.org>. Acesso em 26 de maio de 2016.
WESTIN, R. Brasil só criou Lei Maria da Penha após sofrer constrangimento internacional. Jornal do Senado.
Brasília, 4 de julho de 2013. Disponível em: <http://www12.senado.leg.br/jornal/edicoes?especiais/2013/07/04/
brasil-so-criou-leimaria -da-penha-apos-sofrer-constrangimento-internacional>. Acesso em maio de 2016.
ZALUAR, Alba. “Um debate disperso: violência e crime no Brasil da redemocratização”. São Paulo em
Perspectiva. vol.13, n.3, São Paulo, 1999. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&
pid=S0102-88391999000300002>. Acesso em setembro de 2017.

Cadernos de Segurança Pública

|

Ano 9 ● Número 09 ● novembro de 2017

| www.isp.rj.gov.br

Violência contra a Mulher, Políticas
Públicas de Gênero e Controle Social:
a construção do I Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres de Duque
de Caxias
Ebe Campinha dos Santos
Doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e Professora nos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Políticas Públicas de
Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Atendimento a Criança e Adolescente Vítima de Violência Doméstica.

Luciene Medeiros
Doutora em Serviço Social pela PUC-Rio e Professora do Departamento de Serviço Social da PUC-Rio, onde leciona no Curso de
Graduação em Serviço Social e exerce a função de coordenadora acadêmica e ministra disciplinas nos Cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu(Especialização) em Políticas Públicas de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e Atendimento a Criança e Adolescente Vítima
de Violência Doméstica.

Resumo
O presente artigo se propõe a refletir os avanços alcançados em termos legais e no âmbito das políticas públicas,
especialmente por aquelas voltadas ao enfrentamento da violência contra a mulher, trazendo o contexto histórico e
político que propiciou o surgimento de instâncias de deliberação, formulação, monitoramento e controle social, em
âmbitos municipal, estadual e nacional, pautadas na descentralização e participação democrática. Ainda, por fim,
apresentamos a experiência do município de Duque de Caxias na construção do I Plano Municipal de Políticas para
as Mulheres.
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Introdução
Desde o surgimento do movimento feminista no Brasil, muitas são
as lutas travadas para a garantia e a ampliação dos direitos das mulheres.
A década de 1980 foi marcada pelo processo de redemocratização e
pela emergência da necessidade de dar visibilidade às demandas das
mulheres por políticas públicas. Foi naquela década que surgiram, dentro
dos movimentos feministas, propostas de criação de novos espaços de
interlocução entre Estado e sociedade civil, visando à eliminação da
discriminação contra a mulher e assegurando condições de liberdade e de
igualdade de direitos nas atividades políticas, econômicas e culturais e com
a criação de políticas públicas que garantissem a equidade de gênero.
A violência contra a mulher, como expressão da desigualdade de gênero,
passou a ser alvo de preocupação em nível nacional e internacional, tendo
em vista o crescimento dos casos de violência, inclusive do assassinato de
mulheres, cuja magnitude não se via refletida nas leis até então existentes.
Este artigo pretende resgatar os aspectos históricos que envolvem
a evolução do marco legal e o surgimento dos conselhos de direitos
da mulher, em âmbito municipal, estadual e nacional, trazendo, em
particular, a expressão da violência contra a mulher no município de
Duque de Caxias e o processo de elaboração do I Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres, por meio da experiência das autoras junto ao
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher do referido município.

A violência doméstica contra a mulher na legislação brasileira
O enfrentamento da violência contra a mulher, no cenário brasileiro,
teve impulso a partir do ressurgimento do movimento feminista na década
de 1970, quando o referido movimento, assim como os movimentos de
mulheres no contexto da redemocratização do país, atuaram, dentre outras
ações, na denúncia dos crimes de assassinato de mulheres sob a tese da
legítima defesa da honra (MEDEIROS, 2016).
No âmbito internacional, vários tratados decorrentes de Convenções
da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização dos Estados
Americanos (OEA) tratam da temática da violência contra a mulher,
dentre as quais destacamos: a Convenção sobre a Eliminação de Todas
as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW/ONU, 1979) e
a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará, OEA, 1994).
A CEDAW, adotada pela Resolução nº 34.180 da Assembleia Geral
das Nações Unidas em 18 de dezembro de 1979, entrando em vigor em
03 de setembro de 1981, “define em que consiste a discriminação contra
as mulheres, estabelece uma agenda para ações nacionais com o fim de

Cadernos de Segurança Pública

|

Ano 9 ● Número 09 ● novembro de 2017

| www.isp.rj.gov.br

49

Violência contra a Mulher, Políticas Públicas de Gênero
e Controle Social: a construção do I Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres de Duque de Caxias
[Ebe Campinha dos Santos e Luciene Medeiros]

eliminá-la e prevê uma série de direitos a serem respeitados, protegidos e
implementados (artigos 1º ao 16º)” (PANDJIARJIAN, 2006:80).

Artigo 1º - Para os fins da presente Convenção, a expressão ‘discriminação
contra a mulher’ significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada
no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de
seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos
humanos e liberdades fundamentais nos campos políticos, econômico,
social, cultural e civil ou em qualquer outro campo (BRASIL, 2004:107).

Compreende, portanto, que a discriminação e a desigualdade
favorecem a violência contra as mulheres, o que limita os outros direitos
porque é uma forma de discriminação e deve ser considerada como todos
os atos que trazem dano ou sofrimento físico, psicológico ou sexual. Cabe
ressaltar que a CEDAW, no campo dos direitos humanos, foi a Convenção
que mais recebeu reservas dos Estados-Partes, principalmente sobre a
igualdade entre homens e mulheres na família.

Tais ressalvas foram justificadas com base em argumentos de ordem
religiosa, cultural ou mesmo legal, havendo países, como Bangladesh
e Egito, que acusaram o Comitê sobre a Eliminação da Discriminação
contra a Mulher de praticar ‘imperialismo cultural e intolerância religiosa’,
ao impor-lhes a visão de igualdade entre os sexos, inclusive na família. Isso
reforça o quanto a implementação dos direitos humanos das mulheres está
condicionada à dicotomia entre o papel desempenhado por elas na vida
pública e privada, que, em muitas sociedades, fica restrito ao espaço da
casa e da família (PIOVESAN, 2006:48-49).

Ao ratificar a CEDAW, o governo brasileiro, em 1984, inseriu no seu
ordenamento jurídico interno a definição legal de “discriminação contra a
mulher”. No entanto, o Brasil não fugiu à regra, pois a ratificação ocorreu
com reservas ao artigo 15, §4º(“os Estados-partes concederão ao homem
e a mulher os mesmos direitos no que respeita à legislação relativa ao
direito das pessoas, à liberdade de movimento e à liberdade de escolha
de residência e domicílio”), bem como ao artigo 16, §1º (a), (c), (g) e (h).
Esses artigos, em última instância, tratam sobre a temática da
violência doméstica contra a mulher perpetrada pelo parceiro íntimo,
visto que abordam a igualdade no casamento e na família. Somente
em 1994, portanto, dez anos após sua ratificação, o Brasil comunicou à
ONU a retirada dessas reservas. Esta deliberação só foi possível porque
a Constituição Federal de 1988 consagrou a igualdade entre mulheres e
homens como um direito fundamental (PITANGUY & MIRANDA,
2006), além de “atribuir ao estado o dever de criar mecanismos para
coibir a violência na esfera familiar e proteger cada um de seus membros”
(MEDEIROS, 2016:35).
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A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará) foi adotada pela
Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 09
de junho de 1994, e ratificada pelo Estado brasileiro em 27 de novembro
de 1995.

A partir da ratificação da Convenção de Belém do Pará pelo Estado
brasileiro passamos a contar com dispositivo legal internacional que diz o
que é e como se manifesta esta forma específica de violência que atinge as
mulheres pelo simples fato de serem mulheres e de estarem inseridas em
um contexto histórico e cultural permissivo que propicia relações desiguais
entre mulheres e homens (LIBARDONI & MASSULA, 2005:13).

A Convenção de Belém do Pará, “único instrumento internacional
voltado para tratar a violência de gênero” (BARSTED, 2007:121), tornouse marco histórico na luta das mulheres por uma vida sem discriminação
e violência. “Para os efeitos desta Convenção, entender-se-á por violência
contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher na esfera
pública como na esfera privada” (OEA, 1994).
Isto posto, é importante ratificar que gênero é uma categoria de análise
que explica como se estabelecem as relações sociais entre o masculino e o
feminino. Nesse sentido, para as autoras:

‘o gênero é o primeiro modo de dar significado às relações de poder’
(Scott, 1990, p. 14). Por conseguinte, é ubíquo, permeando as instâncias
do simbólico, das normas de interpretação do significado dos diferentes
símbolos, da política institucional e da política lato sensu e da identidade
masculina ou feminina ao nível da subjetividade (Scott, 1990). Desta
sorte, embora o gênero não se consubstancie em um ser específico, por
ser relacional, atravessa e constrói a identidade do homem e da mulher
(SAFFIOTI & ALMEIDA, 1995:8).

Vale realçar que é necessário alargar esse conceito para as relações
homem-homem e mulher-mulher (SAFFIOTI, 2004). Neste sentido,
“gênero concerne, preferencialmente, às relações homem-mulher. Isto
não significa que uma relação de violência entre dois homens ou entre
duas mulheres não possa figurar sob a rubrica de violência de gênero”
[(SAFFIOTI, 2004:71) grifo da autora].
Ao conceituar a violência contra a mulher enquanto uma violência baseada
no gênero a Convenção de Belém do Pará reconhece que há violências
cometidas contra as mulheres apenas pelo fato de serem mulheres, que
‘não se restringe à família, agregando outras situações: o estupro por
estranhos, os assédios sexuais no trabalho, o tráfico de mulheres, a
prostituição forçada entre outras’ (SCHRAIBER, 2005, p. 29) e que
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são consequências de uma sociedade em que prevalece a desigualdade de
gênero (MEDEIROS, 2016:136).

O artigo 2º da referida Convenção define a tipologia, os espaços e as
relações privilegiadas em que esta violência pode ocorrer.

Entende-se que a violência contra a mulher abrange a violência física, sexual e psicológica:
a) ocorrida no âmbito da família ou unidade doméstica ou em qualquer
relação interpessoal, quer o agressor compartilhe, tenha compartilhado
ou não a sua residência, incluindo-se, entre outras formas, o estupro, maus
tratos e abuso sexual;
b) ocorrida na comunidade e cometida por qualquer pessoa, incluindo,
entre outras formas, o estupro, abuso sexual, tortura, tráfico de mulheres,
prostituição forçada, sequestro e assédio sexual no local de trabalho, bem
como em instituições educacionais, serviços de saúde ou qualquer outro
local; e
c) perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde quer que ocorra (LIBARDONI & MASSULA, 2005:19).

Ao tratar da violência no âmbito privado, conhecida como violência
doméstica, em que os agressores são geralmente parentes ou pessoas
próximas do convívio familiar, assume-se que a violação dos direitos
humanos mesmo ocorrendo no contexto familiar ou da unidade doméstica
diz respeito à sociedade e ao poder público (LIBARDONI & MASSULA,
2005; ALMEIDA, 2007).
Apesar do avanço no marco legal em âmbito internacional e nacional,
até a Lei 11.340, sancionada em 07 de agosto de 2006, conhecida como
Lei Maria da Penha1, a violência doméstica contra a mulher cometida
pelo parceiro íntimo continuava não sendo absorvida pelo sistema jurídico
brasileiro (BARSTED, 2003:15).
A legislação brasileira, no período anterior à Lei Maria da Penha,
contava com instrumentos legais contraditórios referentes à violência
contra a mulher: a Lei 9.099/95 (Leis dos Juizados Cíveis e Criminais
– JECRIM), ao incluir a violência contra a mulher no rol dos crimes de
menor potencial ofensivo, “praticamente descriminalizou as violências mais
comuns cometidas contra as mulheres por tais agentes – lesões corporais e
ameaças, dentre outras” (BARSTED, 2003:15), enquanto que no Código
Penal brasileiro, o artigo 61 considerava que os crimes cometidos por
pessoas que privam da intimidade da vítima devem ser considerados de
maior gravidade.
A partir da Lei 9.099/95, a experiência do/as profissionais que atuavam
nos serviços de atendimento à mulher vítima de violência doméstica
demonstrava que a “aplicação da referida Lei nesses casos contribuiu para a
banalização e a quase descriminalização de fato e de direito desses delitos,
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1 - Maria da Penha Fernandes, nascida
no Ceará, formou-se farmacêutica
bioquímica. Na Universidade de São
Paulo, quando cursava pós-graduação,
conheceu Antonio Heredia Viveros, que
viria a ser seu marido e agressor. No ano
de 1983, sofreu severas agressões, dentre
as quais duas tentativas de homicídio.
Na primeira, com um tiro de espingarda,
deixou-a paraplégica. Mais informações
sobre a história de Maria da Penha,
consultar seu livro: “Sobrevivi... posso
contar” Fortaleza, Armazém da Cultura,
2010.
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visto que cerca de 70% das denunciantes de lesões corporais e ameaças
cometidas por maridos e companheiros eram mulheres” (BARSTED
& LAVIGNE, 2002:8). Em função da magnitude desse índice, a Lei
9.099/95, na prática, constituiu-se na lei da violência doméstica contra a
mulher.
Diante dessa realidade, um grupo de feministas2 operadoras do direito
iniciou uma articulação para avaliar a Lei 9.099/95, além de estudar os
projetos em tramitação no Congresso Nacional que tratavam sobre a
matéria e a legislação sobre violência doméstica contra a mulher nos
países latinoamericanos para “buscar uma resposta legislativa adequada
e coerente com a Convenção de Belém do Pará” (BARSTED, 2003:15).

Não conformadas com a manutenção da competência da Lei 9.099/95,
demos prosseguimento ao desafio de criarmos uma resposta processual
inovadora, contando com o decisivo apoio técnico e político da
Relatora e de juristas de renomado saber nas áreas civil e criminal,
respectivamente os Drs. Alexandre Câmara e Humberto Dalla, do Rio de
Janeiro(CONSÓRIO DE ONGS & OPERADORAS DO DIREITO
FEMINISTAS, 2005).

Nesse cenário, o Consórcio de Organizações Não Governamentais
(ONG) e operadoras feministas do direito construíram a primeira versão
do projeto de lei específica para o enfrentamento da violência doméstica e
familiar contra a mulher.

Tal proposta fundamenta-se em alguns princípios: a violência contra as
mulheres é uma violação dos direitos humanos; o direito à segurança e
ao acesso à justiça é parte integrante dos Direitos Humanos; o Estado
tem o dever de atuar de forma eficaz na prevenção, no combate e
na reparação dessa violência assegurando os Direitos Humanos das
Mulheres(BARSTED, 2003:15).

Em 2003, o referido Consórcio apresentou a primeira versão da
proposta à bancada feminina no Congresso Nacional e, no início de 2004,
entregou tal proposta à Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
(SPM), que instituiu o Grupo de Trabalho Interministerial com o intuito
de produzir a proposta de medida legislativa para coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher. Em novembro de 2004, a então
Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, Nilcéia Freire, enviou
a proposta para apreciação do Presidente da República. O referido projeto
de lei absorveu grande parte das propostas da primeira versão. No entanto,
no artigo 29, manteve a competência da Lei 9.099/95 para os crimes com
pena de até dois anos.
Em 31 de março de 2006 a lei foi apresentada no Senado Federal e em
04 de julho de 2006 a matéria foi incluída na Ordem do Dia, em regime
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2 - A primeira reunião aconteceu na sede
da ONG Cidadania, Estudo, Pesquisa,
Informação e Ação – CEPIA, no Rio de
Janeiro, nos dias 19 e 20 de agosto de 2002
e contou com a presença das “advogadas
Leila Linhares Barsted (Cepia), Carmen
Campos (Grupo Themis), Silva Pimentel
(Cladem), Iáris Ramalho (Cfemea),
Ester Kosoviski (Universidade do Estado
do Rio de Janeiro), Elizabeth Garcez
(Agende), Beatris Galli (Advocaci),
Rosana Alcântara (Cedim), além da
Defensora Rosane Reis Lavigne e da
Procuradora da Pepública Ela Wiecko de
Castilho” (BARSTED, 2002:8).
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de urgência, aprovada e publicada no dia seguinte no Diário do Senado
Federal, e sancionada pelo Presidente da República, Luís Inácio Lula da
Silva, em 07 de agosto de 2006.

A Lei Maria da Penha, Lei 11.340, sancionada em 07 de agosto de 2006,
se constitui em uma reconhecida conquista dos esforços empreendidos
pelos movimentos de mulheres e feministas, com o empenho de órgãos
governamentais, não-governamentais e do Congresso Nacional. Tem
por objetivo maior criar ‘mecanismos para coibir e prevenir a violência
doméstica e familiar contra a mulher’ (artigo 1º), baseando-se na
Constituição Federal (art. 226, parágrafo 8), na Convenção sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, na
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, entre outros tratados internacionais ratificados pelo
Brasil. Essa Lei dispõe também sobre a criação dos Juizados de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher, e estabelece medidas de assistência
e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar, além
de prescrever a necessidade de uma ação ampla e integral na prevenção e
no combate a essa violência, por parte dos diversos níveis de governo e do
Poder Judiciário, e de setores organizados da sociedade civil’ (GOMES
et al, 2009:04).

A Lei Maria da Penha foi fruto do processo democrático e deve ser
compreendida como um caso exemplar bem-sucedido de articulação
política entre a sociedade civil, representada pelos movimentos de mulheres
e feministas brasileiros, e os poderes Executivo e Legislativo.
Mais recentemente, foi aprovada a Lei nº 13.104, de 9 de março de
2015, que altera o artigo 121 do Código Penal brasileiro para prever o
feminicídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio, e a
Lei de Crimes Hediondos, para incluir o feminicídio no rol destes crimes.
De acordo com a lei, em seu artigo 121, inciso VI, §2°A , o feminicídio
é o homicídio praticado contra a mulher por razões de sexo feminino,
o que ocorre quando o crime envolve: violência doméstica e familiar ou
menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

O feminicídio é a instância última de controle da mulher pelo homem: o
controle da vida e da morte. Ele se expressa como afirmação irrestrita de
posse, igualando a mulher a um objeto, quando cometido por parceiro ou
ex-parceiro; como subjugação da intimidade e da sexualidade da mulher,
por meio da violência sexual associada ao assassinato; como destruição
da identidade da mulher, pela mutilação ou desfiguração de seu corpo;
como aviltamento da dignidade da mulher, submetendo-a a tortura ou a
tratamento cruel ou degradante (BRASIL, 2013:1003).
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A emergência desta lei se justificou mediante os dados alarmantes
de assassinatos de mulheres. Os dados do Mapa da Violência de 2015
(WAISELFISZ, 2015) apontavam taxa de 4,8 assassinatos para cada
100 mil mulheres, colocando o Brasil entre os países com maior índice de
homicídios femininos, ocupando a quinta posição em um ranking de 83
nações.

Os conselhos de direitos da mulher e as políticas públicas de
enfrentamento à violência contra a mulher

A criação de conselhos vinculados à defesa dos direitos das mulheres
e à formulação de políticas públicas tem sua gênese na década de 1980
como fruto das lutas dos movimentos feministas, que, desde a década de
1970, vêm pautando suas reivindicações no cenário político, tendo como
principal bandeira de luta o enfrentamento à violência contra a mulher.
Como consequência dessas lutas, na década de 1980 foram implantadas
as primeiras políticas públicas com recorte de gênero. Em 1983, ainda na
ditadura militar, feministas paulistas propuseram a criação de um órgão
específico, no interior do governo, para a defesa da implementação de
políticas públicas específicas para as mulheres: o Conselho Estadual da
Condição Feminina, em São Paulo.

Em 1982, nas eleições diretas para os governos estaduais, em alguns
estados é elaborada uma plataforma feminista apresentada aos candidatos,
como no Rio de Janeiro, com o Alerta Feminista. Já em São Paulo, as
feministas se dividiram no apoio a dois candidatos e as discussões se
acirraram quando o grupo que apoiava o candidato do PMDB, junto
com uma proposta de governo, propõe também a criação de um órgão
específico, responsável pela proposição e defesa, dentro do aparelho de
Estado, de políticas públicas relativas à mulher. Passada a eleição, em 1983
é criado em São Paulo (e também em Minas Gerais, embora num contexto
distinto) o Conselho Estadual da Condição Feminina(SCHUMAHER
& VARGAS, 1993:351).

O Conselho Estadual da Condição Feminina de São Paulo representou
um marco divisor do movimento de mulheres no que tange às relações
estabelecidas com o Estado:
O Conselho de São Paulo representa o marco que divide o movimento de
mulheres, tanto para as que acreditavam na proposta, como para as que eram
contra. E o que estava em questão era estritamente a relação do ‘movimento
autônomo’ com o Estado. Como garantir a autonomia do movimento?
Quais as formas de organização dentro do governo? De que maneira as
reivindicações feministas serão atendidas? A criação do Conselho foi
ampla e publicamente debatida. Nesse momento é importante ressaltar que
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a escolha desse modelo de órgão, cuja proposta original era de composição
pluralista e suprapartidária, foi torpedeada por parcela significativa
do movimento de mulheres. Havia as que se recusavam a participar de
qualquer organismo governamental por temer a descaracterização de suas
reivindicações pelo Estado e a institucionalização do que havia de ‘radical,
criativo e revolucionário’ no feminismo, provocando consequentemente
a perda da autonomia do movimento de mulheres (SCHUMAHER &
VARGAS, 1993:352).

Acerca da criação do Conselho Estadual da Condição Feminina em
São Paulo e do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher em Minas
Gerais, ambos em 1983, e, posteriormente, do Conselho Nacional dos
Direitos da Mulher, em 1985, Souza-Lobo (2001) aponta:

duas posições polarizaram as discussões: de um lado as que se propunham
a ocupar os novos espaços governamentais, de outro as que insistiam na
exclusividade dos movimentos como espaços feministas. Entre os dois
polos ocorreram algumas tentativas de pensar qual a relação possível entre
movimento e Estado (SOUZA-LOBO, 2011:227).

Esta tensão também esteve presente no VII Encontro Nacional
Feminista, ocorrido em Belo Horizonte em 1985, quando esta discussão
ganhou dimensões nacionais com a proposta de criação do Conselho
Nacional de Direitos da Mulher – CNDM, apoiada por um grupo e
rejeitado por outro, suscitando o debate em relação à institucionalização
das demandas feministas e do feminismo. Por fim, após longo e intenso
debate, as signatárias apresentaram as seguintes exigências em relação ao
Conselho, no documento denominado Carta de BH:

- criação do CNDM mediante projeto de lei, como forma de garantir
ampla participação da sociedade civil e das mulheres;
- atribuição de dotação orçamentária própria;
- identificação do órgão com a luta contra a discriminação e a opressão da
mulher;
- qualquer parlamentar que venha a ocupar cargo no conselho deve
licenciar-se de seu mandato;
- viabilização da participação do movimento de mulheres na elaboração,
execução e acompanhamento das políticas oficiais;
- o conselho deve expressar as reivindicações do movimento de mulheres
sem pretender representá-lo ou substituí-lo;
- e, finalmente, adoção do critério de composição do conselho baseado na
trajetória feminista de suas participantes (SCHUMAHER & VARGAS,
1993:354).

A Carta de BH tornou-se referência na luta do movimento de mulheres
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e feministas nos estados da federação em que não havia sido constituído
o Conselho de Direitos das Mulheres (SCHUMAHER & VARGAS,
1993).
O CNDM foi criado pela Lei nº 7.353 em agosto de 1985, vinculado
ao Ministério da Justiça, com autonomia administrativa e financeira,
com a finalidade de “promover, em âmbito nacional, políticas que visem
a eliminar a discriminação da mulher, assegurando-lhe condições de
liberdade e de igualdade de direitos, bem como sua plena participação
nas atividades políticas, econômicas e culturais” (PITANGUY, 2003:29).
Naquele mesmo ano foi criada também a primeira Delegacia de Polícia de
Defesa da Mulher.
Em relação à violência contra a mulher, o CNDM desempenhou um
papel importante na implantação de delegacias especializadas nos estados,
com capacitação profissional das agentes policiais.

O papel do CNDM, nesse caso, foi o de dar uma coerência nacional a
uma política que tinha origem e âmbito estaduais, através de encontros
de profissionais lotadas nessas unidades, de assessoramento específico, de
distribuição de literatura especializada e de incentivo à organização das
mulheres policiais. Paralelamente, realizava campanhas publicitárias nos
meios de comunicação para sensibilizar a sociedade sobre a grave questão
da violência contra a mulher. O CNDM conseguiu, com estas medidas,
uma série de avanços. Dezenas de Delegacias da Mulher foram instaladas
nas principais capitais do país. O Ministro da Justiça, à época, atendendo a
solicitação do CNDM, não só instou os Secretários de Segurança Pública
a implantarem Delegacias da Mulher, como chegou a distribuir viaturas
policiais às delegacias mais necessitadas, segundo critério estabelecido
pelo Conselho (SCHUMAHER & VARGAS, 1993:356).

No ano de 1986, foi a vez do estado do Rio de Janeiro, com a criação
do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDIM, mediante a
articulação de um grupo de feministas vinculadas ao PMDB, que venceu
as eleições do estado naquele ano. Assim, dois meses após a posse do
governador Moreira Franco foi criado, por meio do Decreto nº 9.923/87,
o CEDIM, vinculado à Secretaria de Estado de Governo. No entanto,
sua criação por decreto contrariava as exigências da Carta de BH
(MEDEIROS, 2016).
De acordo com Medeiros (2016), “a partir de sua criação, de forma
ininterrupta o CEDIM vem atuando como instituição governamental
na formulação, assessoramento, monitoramento e implementação das
políticas públicas com recorte de gênero, no âmbito do Poder Executivo
estadual, ao longo dos sucessivos governos” (MEDEIROS, 2016:208).
Com o processo da Constituinte iniciado com o fim da ditadura militar,
os movimentos feministas se mobilizaram para a inclusão da questão
de gênero na agenda pública, que se organizou em torno da bandeira
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Constituinte pra valer tem que ter palavra de mulher, estruturando propostas
para a nova Constituição sob o título Carta das Mulheres Brasileiras.
Naquele momento, a atuação dos movimentos feministas e de mulheres
conhecida como o “lobby do batom” foi fundamental para a ruptura de
princípios herdados de uma sociedade patriarcal e patrimonialista, na qual
as leis refletiam que a propriedade, muitas vezes, era mais importante do
que a vida.
Com a Constituição de 1988 garantiu-se avanços significativos
relacionados aos direitos sociais, introduzindo o reconhecimento de
diversos direitos, bem como formas mais democráticas de gestão. Isto
possibilitou a criação de mecanismos de participação e controle social3,
como os conselhos vinculados a segmentos da população ou setoriais de
políticas públicas, estabelecendo o princípio da gestão descentralizada e
participativa, por meio de organizações representativas, no processo de
formulação e controle das políticas públicas em todos os níveis da gestão
administrativa (municipal, estadual e federal).
A partir da década de 1990, os conselhos se proliferaram em diversas
cidades brasileiras,

os formatos dos conselhos brasileiros variam conforme estejam vinculados
à implementação de ações focalizadas, através de conselhos gestores de
programas governamentais (merenda ou alimentação escolar, ensino
fundamental, crédito) ou à elaboração, implantação e controle de políticas
públicas através de conselhos de políticas setoriais, definidos por leis
federais para concretizarem direitos de caráter universal (saúde, educação,
cultura). Há também os conselhos temáticos, envolvidos não apenas com
políticas públicas, ou ações governamentais, mas com temas transversais
que permeiam os direitos e comportamentos dos indivíduos e da sociedade
(direitos humanos, violência, discriminação contra a mulher, o negro
etc). Também começam a surgir em alguns municípios organismos
mais gerais, de participação mais ampla, envolvendo temas transversais,
como o Conselho de Desenvolvimento Municipal e o Conselho de
Desenvolvimento Urbano (TEIXEIRA, 2000:101-102).

Verifica-se que os conselhos dos direitos da mulher fazem parte dos
chamados conselhos temáticos, cuja criação depende da mobilização e
da pressão dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres e
demais entidades que atuam na defesa dos direitos das mulheres junto
ao governo, tendo em vista a não obrigatoriedade de sua existência e do
empenho de recursos.
As representações da sociedade civil são bem diversas e estas vêm se
organizando através de fóruns próprios, os quais servem como espaço de
articulação e de indicação de conselheiras ao Conselho dos Direitos da
Mulher.
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3 - O controle social pode ser entendido
como a participação do cidadão na gestão
pública, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da administração
pública. Trata-se de importante mecanismo de prevenção da corrupção e de fortalecimento da cidadania.
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Para Teixeira (2000), os conselhos são campos de disputas e negociações
e seu grau de autonomia dependerá das forças presentes, tratando-se de
uma nova institucionalidade que envolve o debate público entre diferentes
atores na construção de proposições relacionadas à realização da política
pública. Veremos tal situação, a seguir, na experiência do município de
Duque de Caxias na construção de ações de enfrentamento à violência
contra a mulher por meio da elaboração do I Plano Municipal de Políticas
para as Mulheres (I PMPM/DC).

A dramática carga de violência contra as mulheres no município
de Duque de Caxias

O estado do Rio de Janeiro encontra-se dividido em 92 municípios,
distribuídos em oito Regiões de Governo4, quais sejam: Região
Metropolitana; Região Noroeste Fluminense; Região Norte Fluminense,
Região Serrana, Região das Baixadas Litorâneas; Região do Médio
Paraíba; Região Centro-Sul Fluminense; e, a Região da Costa Verde.
Segundo dados do censo demográfico 2010 do IBGE, o estado do Rio
de Janeiro possui 15.993.583 habitantes, dos quais 74,02% residem na
Região Metropolitana. Deste total populacional, 52,31% é formado por
mulheres.
Tratando especificamente da questão da violência, uma fonte
importante para mensurá-la é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes.
No Brasil, esta taxa revela que os homicídios constituem-se num fenômeno
metropolitano. No que tange à violência contra a mulher, segundo os dados
do Dossiê Mulher de 2017, do Instituto de Segurança Pública do Estado
do Rio de Janeiro (ISP/RJ), em 2016, 132.607 mulheres foram vítimas
de violência 5, das quais 89.081 eram residentes na Região Metropolitana
do estado, o que corresponde a 67% das vítimas, evidenciando que esta
violência também é de âmbito metropolitano.
Neste sentido, as conquistas constitucionais não foram capazes, por
si só, de alterar a assimetria historicamente construída nas relações de
gênero. Prova disto é a distância ainda existente entre os direitos formais
conquistados pelas mulheres e a realidade vivida. Assim, as desigualdades
entre gêneros propiciam diferentes graus de discriminação das mulheres,
as exclui da participação de dimensões fundamentais da vida, da sociedade
e das esferas de decisão política e de poder, restringindo sua liberdade de
exercer plenamente seus direitos humanos fundamentais.
Cabe ressaltar que a incidência da violência letal não se distribui de
forma homogênea dentro da Região Metropolitana (BRASIL, 2006), pois,
no caso do estado do Rio de Janeiro, os índices mais elevados encontramse nos municípios que compõem a Baixada Fluminense6. Ela se caracteriza
por: grande concentração de pobreza e carência de infraestrutura urbana;
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4 - A divisão em Regiões de Governo do
Estado do Rio de Janeiro está apoiada
na Lei n° 1.227/87, que aprovou o Plano
de Desenvolvimento Econômico e Social
1988/1991.
5 - “As informações divulgadas no Dossiê
têm como fonte o banco de dados dos
registros de ocorrência (RO) da Polícia
Civil do estado do Rio de Janeiro, relativos
ao ano de 2016, disponibilizado através
do seu Departamento Geral de Tecnologia
da Informação e Telecomunicações
(DGTIT)” (ISP, 2017:06).
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desemprego; informalidade e precarização das relações de trabalho;
precariedade das políticas públicas; insuficiência em quantidade e
qualidade de equipamentos sociais; violência urbana com destaque para
os altos índices de violência contra os jovens negros e contra as mulheres
com proeminência para a violência doméstica e familiar perpetrada pelo
parceiro íntimo7, marcas da periferia metropolitana.
Em relação, especificamente, ao número de mulheres que sofreram
violência na Baixada Fluminense, no ano de 2016, segundo o Dossiê
Mulher (ISP, 2017) houve 26.279 vítimas, o que representa 20% do total
de vítimas do estado e 30% da Região Metropolitana. Portanto, a Baixada
Fluminense, além de ter uma taxa elevada de homicídios, também
apresenta índices elevados de delitos8 contra a mulher.
A Baixada Fluminense apresenta uma taxa de homicídios que é superior
em aproximadamente 21% à taxa tanto do município do Rio quanto do
conjunto do estado. De fato, a Baixada teve 73 homicídios para cada 100
mil habitantes em 2005. A totalidade dos municípios da Baixada, com
exceção de Paracambi, Magé e Mesquita, apresentaram valores próximos
ou superiores a 70 por 100 mil. Por sua vez, Itaguaí e Belford Roxo
superaram barreira de 80 por 100 mil e eram, junto a Itaboraí, os três
municípios com as taxas mais altas do estado (BRASIL, 2006:50).
A dramática realidade da Baixada Fluminense, em termos de
homicídios, não expressa apenas um ano e nem tão pouco representa um
fato recente. Esta realidade condiz, portanto, com “a percepção da Baixada
como um lugar violento, açoitado pelo efeito dos grupos de extermínio e
da violência política” (BRASIL, 2006:50). Este fenômeno também ocorre
em relação aos delitos contra a mulher.
A cidade de Duque de Caxias, como já explicitado, integra a Região
da Baixada Fluminense e possui uma população de 855.048 habitantes,
segundo censo do IBGE de 2010, sendo 443.974 mulheres e 411.074
homens, o que representa 52% da população composta por mulheres. Cabe
ressaltar que dentre as mulheres há o predomínio, ainda, segundo o último
censo (IBGE, 2010), do segmento populacional composto por mulheres
negras com uma média de renda familiar de até dois salários mínimos.
Com uma dimensão territorial de mais de 467,62 km², Duque de
Caxias está organizada, administrativamente, em quatro distritos, sendo
que 44% da população se concentram no primeiro e segundo distritos –
Duque de Caxias, que compreende o centro da cidade, e Campos Elíseos.
Os principais equipamentos sociais também estão concentrados nestes
distritos.
Mesmo com a complexidade que toda grande metrópole apresenta,
o desenvolvimento urbano de Duque de Caxias ainda não foi capaz de
priorizar uma política de mobilidade urbana que garanta à população, por
exemplo, tarifa única nos ônibus municipais que permita a conexão entre
os quatro distritos e o acesso facilitado aos equipamentos sociais. O déficit
habitacional e as precárias condições de moradia também estão pendentes
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6 - A Baixada Fluminense é formada por
13 municípios: Belford Roxo, Duque de
Caxias, Guapimirim, Itaguaí, Japeri,
Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu,
Paracambi, Queimados, São João de
Meriti e Seropédica.
7 - É aquele que tem ou tenha tido relação
íntima com a mulher, podendo ser, dentre
outros, o companheiro, o marido, o noivo,
o namorado, o ex-companheiro, o exmarido, o ex-noivo, o ex-namorado.
8 - Estamos trabalhando com os seguintes
delitos: Homicídio Doloso; Tentativa
de Homicídio; Lesão Corporal Dolosa;
Estupro;
Tentativa
de
Estupro;
Importunação Ofensiva ao Pudor; Assédio
Sexual;
Ameaça;
Constrangimento
Ilegal; Violência Moral; e, Violência
Patrimonial.
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nos planos de desenvolvimento urbano do município.

Dentro desta “desordem urbana”, as mulheres são as mais prejudicadas,
sofrendo, dentre outros problemas, com a falta de uma maternidade pública
municipal; com a carência de programa de detecção do câncer de mama
com número de mamógrafos necessários e previstos pelo SUS – Sistema
Único de Saúde; com o número insuficiente de creches; com a mortalidade
materna no momento do parto; com a necessidade premente de centros
de atendimento às vítimas de violência doméstica e familiar, qualificados
segundo as normas técnicas; e, com empregos precarizados com baixos
salários. Não obstante, Duque de Caxias ocupa um dos quatro primeiros
lugares em receita no estado do Rio de Janeiro, ficando atrás somente da
capital e dos municípios de Campos dos Goytacazes e de Macaé.
Sobre a violência contra a mulher, segundo dados do Instituto de
Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro (ISP), o município de
Duque de Caxias ocupa, no ano de 2016, os primeiros lugares do total de
vítimas da Baixada Fluminense, variando entre o primeiro e o segundo
lugar nos onze delitos apresentados na Tabela 1. Tal informação, por si só,
demonstra a dramática carga de violência contra as mulheres na cidade.

Tabela 1
Posição de Duque de Caxias em relação aos municípios da Baixada Fluminense por delito, segundo
indicadores de violência contra a mulher em 2016
Delitos

Total de vítimas na Baixada
Fluminense

Vítimas em Duque de Caxias

Posição de Duque de Caxias/(%)

Tentativa de
Homicídio

146

29

1º Lugar - 20%

Lesão Corporal Dolosa

10.652

2.300

1º Lugar - 22%

Violência Moral

6.133

1.432

1º Lugar - 23%

Importunação
Ofensiva ao Pudor

69

17

1º Lugar - 25%

Assédio Sexual

18

5

1º Lugar - 28%

Constrangimento

81

25

1º Lugar - 31%

Tentativa de Estupro

104

17

2º Lugar - 16%

Ameaça

9.324

1.988

2º Lugar - 21%

Homicídio Doloso

110

23

2º Lugar - 23%

Estupro

1.017

236

2º Lugar - 23%

Violência Patrimonial

1.111

181

2º Lugar - 26%

-Fonte: Instituto de Segurança Pública, Dossiê Mulher 2017.
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Neste cenário, é de enorme importância que as vítimas tenham acesso
aos serviços especializados de atendimento à mulher em situação de
violência. Na cidade, atualmente, há apenas dois serviços especializados
no atendimento à mulher vítima de violência: o Centro Especializado
de Atendimento à Mulher (CEAM Vera Lúcia Pereira), localizado no
bairro Centenário (1º distrito), de difícil acesso para a maioria das cidadãs
caxienses, pois precisam desembolsar em torno de R$ 19,00 com custo
de transporte para buscar ajuda; e o CEAM Ildacilde do Prado Lameu9,
ainda em fase de implantação.
Diante dessa grave realidade, os movimentos de mulheres e feministas
da cidade, através do Fórum Municipal dos Direitos da Mulher (FMDM/
DC), vêm ao longo dos anos, inclusive com denúncia ao Ministério
Público, reivindicando a mudança imediata deste serviço, localizado no
bairro do Centenário, para o espaço térreo do prédio da Prefeitura no
centro da cidade, o qual está ocioso e pode servir para o atendimento a
essas vítimas da violência. Além de o acesso ser mais fácil e menos custoso,
fica localizado próximo aos demais serviços, dentre os quais a Delegacia
de Atendimento à Mulher – DEAM de Duque de Caxias e o Juizado da
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
Por tudo isso, o Fórum Municipal dos Direitos das Mulheres de
Duque de Caxias (FMDM/DC), no início de 2017, criou a petição online
intitulada “Ao prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis: Mudança
imediata do CEAM Vera Lúcia Pereira”, convidando a todas e a todos a
assinar e divulgar esta campanha10.

A atuação do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de
Duque de Caxias na construção do I Plano de Políticas para as
Mulheres do Município

Nos onze anos (2006 a 2017) de existência do Conselho Municipal
dos Direitos da Mulher de Duque de Caxias (CMDM/DC), um dos seus
objetivos tem sido a ampliação das políticas públicas voltadas à garantia da
equidade de gênero no município, desenvolvendo ações contra qualquer
tipo de preconceito contra as mulheres, quer seja na dimensão étnico/
racial; geracional; de deficiência; de orientação sexual; de identidade de
gênero; de local de moradia; quer seja de origem, dentre outros.
Esse processo culminou, no ano de 2015, com a realização da IV
Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Duque de
Caxias, que teve como tema “Mais Direitos, Participação e Poder para as
Mulheres”, sob a coordenação do CMDM/DC. O objetivo foi construir
e aprovar o I Plano Municipal de Políticas para as Mulheres de Duque
de Caxias e fortalecer a Política Nacional para as Mulheres, conforme
estabelecido no Decreto Municipal nº 6.551, de 12 de junho de 2015.
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9 - “Dona Ilda, nasceu em Minas Gerais.
Falava pouco da infância e dos pais
biológicos, era filha adotiva. A família
veio para o Rio de Janeiro na década de
1950. Os pais residiam em Copacabana
e compraram uma Chácara no bairro
Capivari em Caxias, passando a residir
após o falecimento dos pais, em 1968.
Na década de 1970, atuava para a
melhoria do bairro e de vez em quando
aparecia um corpo, fruto de uma desova
dos grupos de extermínio. Certa vez um
corpo foi abandonado nas proximidades
da casa de uma vizinha cheia de filhos.
Dona Ilda chamou a polícia, que não
atendia, ‘enrolou o corpo’ em um lençol e o
‘ jogou’ na porta da prefeitura... após esse
episódio, a polícia passou a atender seus
chamados.
Nas décadas de 1980 e 1990, a violência
aumentou no bairro. A comunidade
clamava por segurança e, assim nasceram
as Justiceiras do Capivari... as mulheres se
reuniam, lideradas por D. Ilda, munidas
de pau, faca e facão para levar e buscar as
filhas na escola. Quando aconteciam os
crimes procuravam os autores da violência
para fazer ‘ justiça com as próprias mãos’.
Nos primeiros anos de 2000, a situação
de violência agravou-se com a chegada
de grupos ligados ao tráfico de drogas.
Devido a sua atuação foi assassinada no
quintal de sua casa em março de 2005”
(Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Duque de Caxias, 2015).
10 - Para acessar a campanha, entre no
link: http://bit.ly/2o1pxJV..
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Para tanto, por meio da Secretaria Municipal de Governo de Duque
de Caxias, a qual o CMDM/DC está vinculado administrativamente,
contratou-se os serviços de consultoria do Programa em Gênero,
Sexualidade e Saúde do Instituto de Medicina Social – IMS da
Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ para realizar assessoria
técnica no processo de elaboração e aprovação do I Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres de Duque de Caxias.
Assim, o processo de construção do I PMPM/DC, visando à promoção
e à proteção dos direitos da mulher, mediante a participação democrática
envolvendo os diversos segmentos da sociedade no debate sobre os avanços
e desafios a serem enfrentados na efetivação destes direitos no município
de Duque de Caxias, se deu por meio de algumas iniciativas. A primeira
disse respeito à formação de grupo de trabalho, constituído pela comissão
organizadora da IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres
de Duque de Caxias, que acompanhou o trabalho realizado pela assessoria
técnica. Ainda, houve a realização de cinco encontros temáticos: igualdade
no mundo do trabalho e autonomia para o desenvolvimento sustentável
com igualdade econômica e social; educação para igualdade, cidadania
e participação das mulheres no espaço de poder e decisão; saúde das
mulheres, direitos sexuais e direitos reprodutivos; enfrentamento de
todas as formas de violência contra as mulheres; e, enfrentamento do
racismo, sexismo e lesbofobia. No final desses encontros, foi redigido
o documento-base da Conferência, no qual constaram o diagnóstico da
situação da mulher no município; a apresentação dos encontros temáticos;
a síntese das discussões realizadas em cada um; assim como as indicações
das propostas apresentadas nesses encontros.
A IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Duque de
Caxias aconteceu nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2015. Foram cadastradas
159 delegadas e 104 observadores/as, dos/as quais 81 mulheres e 23
homens, representando 50 serviços/órgãos da estrutura governamental e
70 organizações/grupos/redes da sociedade civil.
A plenária final aprovou o I Plano Municipal de Políticas para as
Mulheres em consonância com os princípios estabelecidos pela Secretaria
de Políticas para as Mulheres/Presidência da República (SPM/PR), quais
sejam: a equidade; a autonomia das mulheres; a laicidade do Estado;
a universalidade das políticas; a transparência dos atos públicos; e, a
participação e controle social. Sua aprovação se deu através dos cinco eixos
temáticos. Após a realização da Conferência, a redação final do referido
plano foi elaborada pela assessoria técnica e aprovada pela Assembleia
Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Duque
de Caxias, organizado da seguinte forma: apresentação; o processo de
construção do Plano; o Município de Duque de Caxias; o CMDM/DC; e,
os subsídios para o I PMPM/DC por meio dos eixos temáticos organizados
nos eixos, metas, estratégias, ações, responsabilidades, parcerias e prazos,
através de quadros lógicos.
No ano seguinte, as atuações tanto do Fórum Municipal dos Direitos
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da Mulher de Duque de Caxias como do Conselho Municipal dos Direitos
da Mulher de Duque de Caxias garantiram a Lei Municipal nº 2.764
de 04 de abril de 2016. Ela aprova a adequação do referido plano para o
decênio 2015/2025, constante do Anexo I, conforme estabelece em seu
artigo primeiro.
Especificamente tratando do que preconiza a referida lei, no âmbito
do enfrentamento de todas as formas de violência contra as mulheres,
o Anexo I define como diretriz básica: “implementar políticas públicas
de proteção, apoio e atenção às mulheres por meio da integralidade e
humanização do atendimento às mulheres em situação de violência,
considerando as especificidades de raça/etnia, geração, religião, orientação
sexual, deficiências físicas e mentais (DUQUE DE CAXIAS, 2016:32)”.
Para efetivar as políticas públicas de enfrentamento à violência contra
a mulher no município, foram estabelecidas 31 estratégias e ações com
alocação de responsáveis (tanto no âmbito governamental como no
da sociedade civil), parceiros e prazos, tanto no campo da prevenção à
violência contra a mulher, no âmbito da Rede de Enfrentamento e
Atendimento às Mulheres em Situação de Violência, como na esfera dos
serviços especializados e não especializados no atendimento às mulheres
em situação de violência.
Reforçamos que a violência contra a mulher é uma das expressões da
desigualdade de gênero, portanto, afeta pessoas de diferentes sexos, raças,
idades, territórios, classes sociais e identidades de gênero. Por este motivo,
devemos compreendê-la a partir da noção de interseccionalidades

A interseccionalidade remete a uma teoria transdisciplinar que visa
apreender a complexidade das identidades e das desigualdades sociais
por intermédio de um enfoque integrado. Ela refuta o enclausuramento
e a hierarquização dos grandes eixos da diferenciação social que são as
categorias de sexo/gênero, classe, raça, etnicidade, idade, deficiência
e orientação sexual. O enfoque interseccional vai além do simples
reconhecimento da multiplicidade dos sistemas de opressão que opera a
partir dessas categorias e postula sua interação na produção e na reprodução
das desigualdades sociais (BILGE apud HIRATA, 2014:63).

A interseccionalidade nos permite, portanto, olhar para as mulheres
em sua pluralidade para a implantação de políticas públicas de gênero
que, efetivamente, garantam a autonomia das mulheres. Para tanto, é
fundamental a criação de um organismo de políticas para as mulheres
cujo papel fundamental se refira à articulação, no âmbito do executivo
municipal, da transversalidade de gênero, promovendo a interação com
todas as políticas públicas propostas pelo Estado (compreendendo o
governo e a sociedade civil) e desenvolvidas por cada área governamental,
considerando as especificidades e demandas das mulheres. Nesse sentido,
cabe ressaltar algumas diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de
Políticas para as Mulheres, no Artigo 2º da Lei 2.764/2016:
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I – constituir Duque de Caxias como uma Cidade no Feminino;
II – instituir políticas, programas e ações de enfrentamento do racismo,
sexismo, lesbofobia e intolerância religiosa e assegurar a incorporação
da perspectiva de raça/etnia e orientação sexual nas políticas públicas de
Duque de Caxias, ampliando os direitos das mulheres em suas múltiplas
possibilidades identitárias;
(...)
V – implementar políticas públicas de proteção, apoio e atenção às
mulheres por meio da integralidade e humanização do atendimento
às mulheres em situação de violência, considerando as especificidades
de raça/etnia, geração, religião, orientação sexual, deficiências físicas e
mentais (DUQUE DE CAXIAS, 2015).

Além disso, é fundamental o cumprimento do artigo 4º da referida
lei, pois estabelece que “o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA deverão ser
formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias do PMPM – 2015/2025,
a fim de viabilizar sua plena execução” (DUQUE DE CAXIAS, 2016).

Considerações Finais
Apesar das conquistas mencionadas, a efetivação de muitos dos direitos
das mulheres ainda encontra resistências e obstáculos, conforme debatido
na IV Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres de Duque de
Caxias. Em síntese, foram apontados diversos desafios a serem enfrentados,
dentre os quais aqueles referentes à discriminação sofrida pelas mulheres
das diversas faixas etárias, raças/etnias e orientações sexuais, por exemplo,
e que se traduzem em maior dificuldade de acesso aos direitos sociais,
políticos, econômicos, sexuais e reprodutivos.
Além disso, o desafio dos movimentos de mulheres e feministas de
Duque de Caxias, por meio da atuação do Fórum Municipal dos Direitos
da Mulher e da sua representação no Conselho Municipal dos Direitos da
Mulher de Duque de Caxias, a partir do ano de 2017, é lutar para que a Lei
2.764/2016 seja implementada, garantindo, assim, políticas públicas que
promovam a autonomia das mulheres em todas as áreas, mas, sobretudo no
âmbito das políticas de enfrentamento à mulher em situação de violência.
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Resumo
Existente de diversas formas e contextos, a violência intrafamiliar, sobretudo a violência contra a mulher, repercute
para além da vítima direta de tal agressão, abrangendo e vitimando, também, os fi lhos presentes naquele lar, os quais
tornam-se vítimas indiretas do ambiente violento.
Com o intuito de compreender de que forma a convivência com confl itos conjugais na esfera domiciliar impacta o desenvolvimento da criança e do jovem, sobretudo nas áreas psicológicas e sociais, o presente artigo realiza uma revisão
literária da temática, buscando a compreensão das formas pelas quais se originam tais interferências e abordando as
possíveis consequências no futuro do jovem vitimado pela violência de gênero.
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Introdução
A palavra violência, do latim “violentia”, que significa fúria, veemência,
impetuosidade e ferocidade, com origem relacionada ao termo “violare”
(violação), é utilizada para referir-se ao uso da agressividade, de forma
intencional e excessiva, para ameaçar ou cometer algum ato que resulte em
acidente, morte ou trauma psicológico.
A Organização Mundial de Saúde (OMS) define a violência como

o intencional uso da força física ou do poder, em ameaça ou real, contra
si próprio, outra pessoa, contra um grupo ou comunidade, que resulte ou
tenha probabilidade de resultar em injúria, morte, dano psicológico, privação ou prejuízos no desenvolvimento (KRUG et al, 2002, p.5).

A violência, a qual sempre esteve presente na história da humanidade,
se renova e se adapta assim como a evolução da sociedade na qual se faz
presente, estando condizente com as características culturais e temporais
do período vivido naquele momento.
A problematização e a compreensão da violência, numa perspectiva
histórico-social, evidenciam as raízes existentes que perpassam diversos
contextos. Desta forma, considerando que a ocorrência da violência
implica sempre o uso da força para produzir um dano (CORSI, 1999),
pode-se, portanto, considerar diferentes formas de violência em esferas
política, social e econômica. Existente de diversas formas e contextos, a
violência pode ser classificada de diferentes maneiras de acordo com suas
características e contextos sociais, camuflados pelo ato de sua execução,
além de motivações, direcionamento de vitimados, dentre outras
características diversas.
Em todos os casos, o uso da força remete ao conceito de poder,
principalmente no que se refere a papéis simbólicos. As múltiplas formas de
manifestações da violência sempre atuam como uma maneira de exercício
do poder mediante o emprego da força, implicando a configuração de
alguém em papéis superior e inferior, simbolicamente.
Prioridade nas ações da OMS, o fenômeno é considerado um problema
de saúde pública global, havendo sérias implicações, de curto e longo
prazos, para a saúde, o desenvolvimento psicológico e social de indivíduos,
as famílias e as comunidades.
A partir da década de 1960, a violência familiar se constituiu como
um problema social no momento em que a síndrome da criança violentada
tornou-se assunto abordado e destacado devido a sua origem nos maustratos durante a infância. No entanto, foi a partir da década de 1970
que se destacou a violência contra a mulher de forma mais específica, a
partir da atenção originada pelo movimento feminista sobre suas formas
e consequências.
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A Lei Maria da Penha, em vigor desde setembro de 2006, estabelece
que qualquer caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, devendo
ser apurado por meio de inquérito policial e remetido ao Ministério
Público.
Resultado de um longo processo de discussão a partir de proposta
elaborada por um conjunto de ONG (Advocacy, Agende, Cepia,
Cfemea, Claden/IPÊ e Themis)1, a Lei Maria da Penha tipifica e define
a violência doméstica e familiar contra a mulher, além de estabelecer
variações nas formas de violência contra a mulher como física, psicológica,
sexual, patrimonial e moral, considerando a violência doméstica
independentemente da orientação sexual de suas vítimas.
Apesar da inovação da lei supracitada na sociedade brasileira, assim
como o impacto das políticas públicas voltadas para o amparo e orientação
de mulheres vitimadas, é de suma importância o estudo aprofundado dos
efeitos da brutalidade na vida da mulher e para além desta, de forma a
evidenciar a disseminação de uma violência para outras formas existentes.
Vislumbra-se a necessidade de, no presente artigo, destacar e analisar
os reflexos decorrentes da violência contra a mulher: o papel deste como
originador de um mais abrangente confl ito doméstico, direto ou indireto,
relativo a crianças e adolescentes presentes no núcleo dessas famílias.
Tais crianças e adolescentes, geralmente fi lhos de ao menos um
componente do casal, que testemunham tais confl itos, presenciam a
violência existente em seu ambiente familiar. Isto é uma violência entre
o casal que, vivendo na mesma casa, pode estar ou não unido por laço
conjugal.
Ainda que não observado diretamente, a experiência da criança em ver,
ouvir ou conviver proximamente com situações de conflito interparental
(sobretudo físico e psicológico) em contexto doméstico consiste em
uma situação de exposição à violência. Deste modo, o testemunho de
agressividade na esfera familiar atua como um incidente que vitima a
criança num plano visual e auditivo (JAFFE et al, 1989 cit. KASHANI
& ALLAN, 1998). Desta maneira, o simples fato de ouvir violentas
discussões, ou visualizar posteriormente os hematomas da vítima, expõe
a criança a uma situação violenta, tendo em vista que estar exposta
constitui em, simplesmente, viver numa casa caracterizada pela violência
(JOURILES et al, 2001), no caso em questão, contra a mulher. Exposta
a tal cenário, a criança/adolescente que vivencia tais situações, direta ou
indiretamente, também é vítima da violência existente no meio em que
vive.

Experiência familiar: uma escola para a vivência social
Para compreender a relação entre a violência contra a mulher e as
1 - Oliveira, 2015.
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consequências da vivência em um ambiente familiar violento por parte
das crianças, é de suma importância a compreensão da família como
instituição social 2.
Partindo da premissa de que a Sociologia preocupa-se com as
relações humanas em sociedade, percebe-se que a sociedade divide-se em
grupos, segmentos e ambientes diversos que organizam e fundamentam
diferentes relações e comportamentos. Consequentemente, a compreensão
da particularidade de cada um desses ambientes coletivos em que a
sociedade encontra-se organizada é uma preocupação sociológica.
Grupos ideológicos, ambiente escolar ou de trabalho e relações de poder
são exemplos dos diferentes âmbitos da vida social a serem analisados,
compreendendo suas repercussões na constituição (e comportamento) da
criança como ser social.
Entretanto, a família apresenta-se como um grupo social distinto dos
demais por ser um ambiente em que o indivíduo encontra-se inserido desde
o momento do nascimento, sendo o primeiro ambiente de socialização
do sujeito individual. Considerando que a infância é o período em que
as características afetivas e de personalidade são moldadas, é durante a
idade precoce que são moldadas as formas de reagir à vida e conviver em
sociedade: noções de direito e respeito, autoestima, maneiras de resolver
confl itos, frustrações ou conquista de objetivos, tolerância a perdas, enfim,
todas as formas de se portar diante da vida.
Portanto, embasado na Sociologia da Família3, cabe analisar o impacto
da violência doméstica no desenvolvimento físico, mental e social da vítima
indireta da violência contra mulher: os confl itos domésticos sofridos pela
criança que presencia tal ambiente violento. A educação, no que se refere
à função social, promove a formação do sujeito, assegurando as condições
para sua existência, bem como a reprodução de suas observações e vivências
na sociedade. A educação (seja em contexto escolar ou familiar) é vista,
portanto, como um fato social presente em diversas esferas, que contém,
reproduz e perpetua tradições, valores, hábitos e crenças que independem
da vontade dos indivíduos, os quais absorvem tais características
educacionais, principalmente na idade precoce, em seu desenvolvimento
como ser social (DURKHEIM, 1977).
Isto significa que, considerando o contexto aqui abordado, na infância
adquire-se hábitos que são ensinados, naturalizados e interiorizados
(inconscientemente) através do “ver e absorver”, na vivência familiar, que
fazem com que deixemos de sentir a coação, aprendendo comportamentos
e modos de agir dos membros dos grupos aos quais pertencemos
(DURKHEIM, 1977). Por isso a educação “cria” um novo homem e o
insere em uma sociedade, levando-o a compartilhar, com outros, certa
escala de valores, comportamentos e sentimentos específicos à vivência de
seu meio social. Desta forma, é notório o papel da família como geradora
de comportamentos e atitudes que podem assumir a forma de violência
física, simbólica e psicológica sobre os seus membros.
Durkheim (1977) distingue o ser individual e o ser social de forma que
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2 - Considerando que instituições sociais
são uma série de relações que indivíduos
assumem para si através de padrões, comportamentos e modos de execução a serem
cumpridos, a união de parentes sanguíneos e/ou pessoas por reconhecimento, ao
longo da história, constituíram a família como uma instituição social, imposta
e firmada nos meios sociais. Através da
vivência com os demais membros, valores éticos, morais e sociais são introduzidos e constituídos a cada novo membro
(DURKHEIM, 1977).
3 - Ramo da sociologia que propõe uma
investigação cientifica e sistematização
dos conhecimentos das relações sociais intrafamiliares (BYNDER, 1969).
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o homem não nasce sendo um ser social, e, sim, se constitui como tal no
decorrer de sua existência e por conta de influências externas exercidas sobre
ele. É notória a atuação da família como uma instituição social responsável
tanto pela formação inicial de um ser social como pelas situações vividas
em contexto domiciliar. De tal forma que a vivência familiar torna-se o
ambiente preparatório responsável pelo esclarecimento e ensinamento para
a vivência com os demais membros e esferas da sociedade.
Considerando tais aspectos, como membros de uma sociedade, sofremos
as coerções impostas por ela, tanto na esfera familiar quanto no ambiente
escolar. Como membros deste meio social, apesar de suas exceções, através
da vivência e observação, ocorre a reprodução dos modelos apresentados
pela sociedade.

[...] na visão durkheimiana, educação é um processo de socialização que
envolve educadores e educandos [...]. Identifica a educação como uma ação
que produz e reforça atributos específicos do ser social, ou certas similitudes essenciais requeridas pela vida coletiva e por determinadas condições
históricas da sociedade (CANEZIN, 1998).

Diversos aspectos e configurações da violência contra a mulher
repercutem na construção da criança presente naquele ambiente. A
qual, inconscientemente, naturaliza, incorpora e propaga tal aspecto
comportamental em suas próprias características, de formas diversas,
de acordo com seu perfi l. Da mesma forma, propagam as condições
presenciadas e situações vividas posteriormente, executando diferentes
formas de reprodução dos ensinamentos, ou ainda como válvula de escape
de liberação de rancor vivido e guardado.
Nesta vertente, segundo Bandura et al (2008) e Bandura et al (1961),
crianças e adolescentes podem aprender por observação e reprodução de
modelos cognitivos e de condutas parentais, tais como agressão física e
verbal, pela simples repetição de comportamentos e características aos
quais foi submetido. Nos estudos supracitados observa-se, mediante
a comparação de crianças e adolescentes expostos à agressividade em
contraponto às que não vivenciam tal realidade, a ocorrência de maior
tendência de agressão física e verbal em grupos expostos diretamente a
modelos agressivos, principalmente de gênero masculino. Ou seja, nota-se
que meninos tendem à maior reprodução de um modelo de agressividade
física, ao passo que meninas tendem a reproduzir uma agressividade verbal,
modalidade esta incomum entre os meninos.
Com relação a outra forma de manifestação dos reflexos da vivência
e absorção através de experiência violenta no âmbito doméstico, Bauer
(2006) demonstra que crianças expostas a confl itos intrafamiliares
tendem à externalização de condutas agressivas com outras crianças,
conceituando a violência entre parceiros um fator de risco (incentivador)
para situações de bullying. Os estudos de Pinheiro & Williams (2009),
Antunes & Zuin (2008) e Pereira (2008; 2006) ressaltam a característica
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multifatorial do bullying4, sobretudo o escolar. Ao analisar tal forma de
violência em esfera escolar, os autores percebem a interferência de diversos
fatores na constituição de tal brutalidade, tais como os socioeconômicos, o
temperamento do indivíduo e as influências de familiares e colegas.
A naturalização das relações de desigualdade de poder na família
revela um lar com cotidiano agressivo onde é corriqueira a utilização da
violência como forma de disciplina, direcionando crianças e adolescentes
expostos a tal contexto à reprodução de tais comportamentos com colegas
e professores.

A exposição da criança à violência e seus reflexos

O sistema familiar, de forma geral, constitui um contexto relacional de
suma importância para este desenvolvimento psicológico e sociocultural
da criança e do adolescente (CUMMINGS & O’REILLY, 1997). Desta
forma, segundo Holden et al (1998), as características das relações conjugais
presentes na família atuam como fator crucial no desenvolvimento
psicológico da criança.
Ao passo que os membros das famílias estão condicionados ao
envolvimento nos acontecimentos que ocorrem no âmbito doméstico,
e que, consequentemente, todos que ali residem são participantes do
contexto, ativa ou passivamente, as crianças que presenciam regularmente
desestrutura familiar, inevitavelmente, sofrem com estas consequências.
Avaliando a dinâmica conjugal conflituosa e suas repercussões sobre os
fi lhos na forma de violência social e física, é possível identificar diferentes
formas de repercussão da agressão contra a mulher na construção
sociocultural das crianças expostas a tal situação violenta. Apesar da noção
ideológica da convivência familiar como espaço primordial de acolhimento
e formação social, as consequências oriundas de um lar violento podem ser
classificadas como uma cascata conflituosa que ocasiona outras formas de
abuso. Neste contexto, a partir de uma forma de violência (intradoméstica,
contra a mulher, entre outras) origina-se outras em paralelo: agressão
direta ou indireta das crianças expostas a tal vivência.
No envolvimento com a violência, a criança exposta a tal situação pode
assumir uma postura passiva ou ativa diante desta realidade, buscando
maneiras de interferir para que a situação seja interrompida ou procurando
formas de liberar todos os sentimentos e marcas psicológicas devidas à
vivência dos fatos. A maneira como isto ocorre está condicionada à forma
como a criança constrói no seu psiquismo os significados e as representações
sobre a experiência vivida, por meio de recursos próprios.
Além de agente socializador, a vivência de uma situação familiar
confl ituosa atua como uma “escola da violência”, onde é transmitida a
representatividade de condutas agressivas como método eficaz para exercer
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4 - Termo em inglês utilizado para
descrever atos de violência física ou
psicológica, intencionais e repetidos,
sem motivação evidente, adotados por
um ou mais contra outro, ocorrente,
sobretudo, em ambiente escolar, causando
dor, angústia e sofrimento e executados
dentro de uma relação desigual de poder
(NETO, 2005).
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controle sobre diferentes meios e pessoas, a fim de realizar seus desejos
ou extravasar a ira. Neste sentido, os efeitos da dinâmica conjugal com
característica violenta afeta o desenvolvimento dos fi lhos, considerando a
posição ambivalente da criança exposta a tal situação ao deparar-se com o
intenso confl ito entre o amor pelo genitor violento e a raiva pela situação
vivida na família (SANTOS & COSTA, 2004).
De acordo com Ravazzola (1997), a experiência de violência na infância,
seja recebendo ou presenciando, deixa marcas de difíceis modificações,
sendo provável um confl ito interno mediante o forte afeto existente pelo
autor e pela vítima da agressão.
Conforme visto em Corsi (2003), embasado na invisibilidade e
naturalização da violência presenciada e compartilhada, as crianças
desenvolvem algumas características típicas dos fatos observados, tais
como baixa autoestima, expressões de medo, ansiedade, insegurança e
incertezas, problemas de autocontrole, condutas exageradas, dificuldades de
concentração, padrões violentos de conduta, copiando o que é presenciado
em casa e, em casos mais graves, incluindo frequentes tentativas de suicídio
e mutilações (VIDA HUMANA INTERNACIONAL, 2002).
Estudos referentes ao impacto dos confl itos conjugais na vida da
criança afirmam que a exposição da criança à violência interparental a afeta
profundamente em diferentes formas e níveis (DAVIES & CUMMINGS,
1994, cit. ZEANAH & SCHEERINGA, 1997). De forma que é inegável
que a mera exposição da criança à violência, especialmente a episódios
de agressão física entre o casal, provoca danos psicológicos importantes
no processo de desenvolvimento infantil, com sequelas duradouras no
desenvolvimento da personalidade em geral.
Não obstante, para além da conduta violenta oriunda da violência
presenciada, no Relatório Violência e Lesões no Brasil é visto que confl itos
entre parceiros íntimos propiciam graves prejuízos à saúde da mulher,
além das crianças e adolescentes que vivem nesse contexto familiar
(REICHENHEIM et al, 2011), as quais estão ainda mais vulneráveis por
estarem em desenvolvimento, sobretudo em formação social.
A exposição (ver, ouvir e conviver) à violência intrafamiliar é tratada
como uma forma de abuso psicológico prejudicial ao desenvolvimento do
self e da competência social da criança (GABATZ et al, 2010; BISCEGLI
et al, 2008; SANI, 2008). Ou seja, o testemunho de violência, seja ele
visual, auditivo ou a simples consciência da existência de tal fato, repercute
de forma intensa no desenvolvimento da criança, especialmente devido à
proximidade afetiva aos intervenientes (OSOFSKY, 1998).
Os estudos de Oure & Calvette (2012), Lourenço et al (2011),
O’Donnel et al (2010), Whiteside-Mansell et al (2009), Sani (2008) e
Baldry (2003) evidenciam que as crianças expostas à violência familiar,
incluindo as que apenas presenciam tais confl itos, apresentam sérios
problemas sociais, de saúde, físicos e mentais, tais como traumas no
aparelho musculoesquelético; sintomas depressivos; baixa autoestima;
transtorno de estresse pós-traumático; dificuldades de ajustamento e
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conduta; agressividade; complicações no desempenho acadêmico escolar;
e conduta aditiva (consumo precoce de álcool, drogas ilícitas e tabaco).
Ademais, vale destacar que os mesmos estudos demonstram que os efeitos
da violência não se restringem a danos socioculturais e psicológicos, sendo
possíveis casos de traumas físicos, com marcas visíveis na pele e no sistema
musculoesquelético.
Em uma perspectiva comparada, crianças expostas à violência
intraparental partilham de sinais ou sintomas similares àqueles de crianças
vítimas de maus-tratos pelos pais (JAFFE et al, 1986, cit. TAUSSING
& LITROWNIK, 1997) ou de eventos traumáticos, como alcoolismo
parental, desordem psiquiátrica grave na família, separação/divórcio dos
pais, testemunho de homicídios ou quaisquer outros eventos perturbadores
(RICKEL & BECKER, 1997).
Seguindo tal perspectiva, Fincham (1994, 2003) identificou que
determinadas características das situações de confl ito estão diretamente
relacionadas ao desenvolvimento da criança. Ademais, os efeitos do
confl ito conjugal são principalmente determinados pela exposição da
criança/adolescente a episódios de discórdia familiares e, não, somente
pela alteração das práticas educativas por parte dos pais (ZEANAH &
SCHEERINGA, 1997). Determinados padrões de interação conjugal,
principalmente aqueles associados com maior adversidade e violência,
também estão relacionados a distúrbios no desenvolvimento emocional,
cognitivo, social e até alterações psicofisiológicas na criança (EL-SHEIKH
& HARGER, 2001).
Em suma, conclui-se que aspectos do desenvolvimento infantil
são afetados pela presença de confl ito conjugal, considerando-se a
adaptação geral da criança, o desenvolvimento emocional, cognitivo e
a esfera comportamental (CUMMINGS, 1998). Assim, as dimensões
mais importantes do confl ito conjugal, entendido como um construto
inter-relacionado e composto de diferentes situações particulares a cada
caso, estão relacionadas aos seguintes fatores: frequência da ocorrência
de interações confl ituosas entre o casal, a intensidade das interações, o
conteúdo que está ocasionando o confl ito e, finalmente, a forma como as
interações são resolvidas (GRYCH & FINCHAM, 1990)
Nesse sentido, alguns autores, entretanto, consideram que, apesar da
evidência de que a presença de violência física causa maior dano psicológico
à criança, agressões verbais e emocionais ocasionam consequências tão
negativas quanto as físicas (GRYCH & FINCHAM, 1990), direta ou
indiretamente.

Considerações finais

A família é o primeiro lugar onde iniciamos as nossas aprendizagens
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e começamos a adquirir o capital cultural, conceito criado por Pierre
Bourdieu. Sabemos que durante muito tempo a família também foi o
único local destinado à instrução e, posteriormente, com a escola isso foi
sendo modificado. As posturas e os ensinamentos de pais e professores
são decisivos na vida das crianças, constituem os modelos que serão
reproduzidos, incorporados, aceitos ou não.
Originado na vivência de confl itos e violências, sobretudo intrafamilar
(incluindo a violência contra a mulher existente naquele lar), há um
efeito cascata da violência, de maneira que a partir de um ato violento
constantemente presenciado originam-se diferentes formas, diretas ou
indiretas, de violência sobre as crianças que lá residem, naturalizando tais
comportamentos e confl itos. Tal naturalização repercute como um efeito
dominó em comportamentos violentos ou consequências socioculturais e
psicológicas, quando não físicas, nestes jovens.
A deterioração da relação conjugal pode levar à reprodução de práticas
abusivas na relação entre pais e fi lhos e a práticas disciplinares inconsistentes.
Muitas vezes as crianças, além de testemunharem o confl ito entre os
pais, também são vítimas do mesmo (WOLFE, 1999; MCCLOSKEY,
FIGUEREDO & KOSS, 1995). Ainda que episódios de maus-tratos
infantis sejam indubitavelmente traumáticos, a mera exposição da criança
à violência, especialmente a episódios de agressão física entre o casal,
provoca danos psicológicos no processo de desenvolvimento infantil,
com seqüelas duradouras no amadurecimento da personalidade em
geral (CUMMINGS, 1998; KATZ & GOTTMAN, 1993) (BENETTI,
2006, grifo nosso).

Os estudos aqui citados referentes ao impacto do confl ito conjugal
no contexto familiar no desenvolvimento psicológico de crianças e
adolescentes demonstram, em suma, diversas implicações de tal forma de
violência em seus desenvolvimentos psicológicos e socioculturais.
A dimensão do confl ito conjugal pode ser considerada como um
processo familiar de extrema importância para que, a partir dele, originemse distúrbios afetivos e manifestações clínicas no desenvolvimento
infantil (WAMBOLDT & WANBOLDT, 2000; ZEANAH &
SCHEERINGA, 1997), com posteriores dificuldades socioculturais e
psicológicas na adolescência, tais como agressividade, conduta antissocial,
abusos de substância e confl itos com a lei (FERGUSSON & HORWOOD,
1998).
A revisão da literatura discutida neste artigo indica que o estudo
das relações familiares é uma vertente fundamental para a compreensão
do desenvolvimento psicológico e sociocultural, além de distúrbios no
desenvolvimento dos fi lhos presentes nesses lares com casos de violência.
Conclui-se que o confl ito conjugal presenciado na infância e juventude
repercute negativamente no desenvolvimento psicológico, principalmente
em situações familiares caracterizadas por violência física e verbal.
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Assim, os confl itos conjugais presenciados na infância em seu
ambiente domiciliar estão relacionados a distúrbios em diferentes aspectos
do desenvolvimento da criança e do adolescente, sobretudo nas áreas
emocional, cognitiva e social que, em algum momento em sua vida,
poderão atuar como fatores condicionantes para uma vida harmônica
socialmente.
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Resumo
Este artigo tem como objetivo explorar o impacto da repercussão do caso do estupro coletivo de uma adolescente na
Zona Oeste do Rio de Janeiro em 2016. O crime foi gravado pelo celular de um dos participantes e o vídeo com a
vítima desacordada sendo tocada pelos agressores foi divulgado em mídias digitais. Logo após a divulgação midiática, as redes sociais foram ocupadas por comentários revitimizando a adolescente. Em resposta, várias campanhas
na internet e passeatas foram organizadas problematizando a “cultura do estupro”. O artigo pretende explorar como
esses debates ecoaram no Congresso Nacional e no Poder Judiciário.
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Introdução
A violência contra as mulheres tem alcançado proporção epidêmica no
mundo e parece não ter solução. Segundo a OMS (Organização Mundial
da Saúde), estima-se que 35% das mulheres em todo o mundo já tenham
sofrido algum tipo de violência física e/ou sexual praticada por parceiro
íntimo ou violência sexual por um não parceiro em algum momento de
suas vidas. No Brasil, ainda que muitos avanços tenham sido alcançados
com a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), ainda contabilizamos
4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres, número que coloca o Brasil no
quinto lugar no ranking de países quando esse tipo de crime é considerado1.
Os crimes contra a liberdade sexual, em especial o estupro, já foram
alvos de diversos estudos sob uma perspectiva crítica de gênero. Embora
as cifras ocultas2 deste tipo de crime ainda sejam um problema a ser
enfrentado, alguns dados revelam a delicada situação enfrentada pelas
mulheres. De acordo com o 11° Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança
Pública de 2017, o Brasil registrou 49.497 ocorrências de estupro. Houve
um crescimento de 3,5% em relação ao ano anterior, quando foram
registradas 125 ocorrências por dia, 11 a cada minuto, em todo o país3.
No entanto, esses dados não distinguem uma variação desta prática
delitiva que conta com características próprias e ultimamente tem ganhado
destaque nos tribunais e na mídia: o estupro coletivo.
O motor deste debate não está relacionado à novidade da prática,
mas com as recentes notícias de estupros coletivos em diferentes regiões
do país, especialmente no Rio de Janeiro, na Paraíba e no Piauí, houve
movimentação nos poderes Legislativo e Judiciário. O primeiro foi
especialmente relevante pela divulgação pelos próprios agressores do vídeo
do estupro nas redes sociais.
Os crimes sexuais contra as mulheres possuem características próprias
quando veiculados em grandes mídias. Se por um lado mobilizam
as autoridades responsáveis pela elaboração e aplicação de leis a se
pronunciarem sobre a questão, por outro atuam como uma espécie de
“incentivo” a outras práticas semelhantes. Após a denúncia de casos
como o do estupro da adolescente no Rio de Janeiro por “33 homens” e a
divulgação do crime por mídias sociais, outros crimes com características
semelhantes foram registrados por todo país4.
Outra característica observada em casos que recebem um tratamento
especial da grande mídia é a rápida resposta legislativa. No caso do estupro
coletivo do Rio de Janeiro, a resposta legislativa se deu no mesmo ano,
em 2016, com a proposição de dois projetos de lei que objetivam alterar
o Código Penal com a inserção de um tipo penal autônomo. A violência
empregada na conduta delitiva gerou comoção também nas redes sociais,
ampliando o debate sobre a “cultura do estupro” e problematizando a
forma como esses eventos são investigados e punidos.
Atualmente, o artigo 213 do Código Penal estabelece pena de reclusão
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1 - Disponível em: <http://www.
agenciapatriciagalvao.org.br/dossie /
pesquisas /mapa-da-violencia-2015homicidio -de-mulhe res-no -b ra silfl acsoopas-omsonu-mulheresspm-2015/>.
Acesso em 25/08/2017.
2 - Estudo do IPEA revela que o
número de estupros por ano no Brasil
seja em torno de 527 mil, contabilizando
tanto tentativas como casos de estupros
consumados, dos quais apenas 10% seriam
reportados à polícia (CERQUEIRA &
COELHO, 2014).
3 - Disponível em: <http://www.
forumseguranca.org.br/wp-content /
uploads/2017 /10 /infografico2017-vs8FINAL-.pdf>. Acesso em: 31/10/2017.
4 - Apesar de não haver um observatório
deste efeito no Brasil, há um levantamento que indica o aumento de crimes de estupro após os casos emblemáticos no Rio de
Janeiro, no Piauí e na Paraíba. Disponível em: <http://www.em.com.br/app/
noticia /politica /2016/06/20 /interna_
politica,774493/as-vitimas-dacrueldade.
shtml>. Acesso em 18/05/2017.
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de seis a dez anos para o crime de estupro, com aumento em caso de
concurso de agentes5. No âmbito do Legislativo, vale citar o Projeto de
Lei n° 5.452/2016 da Senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM), que
estende o aumento para um terço da pena, ampliando o tempo máximo
de prisão para pouco mais de 13 anos, além de acrescentar o artigo 225-A
para prever causa de aumento de pena para o crime de estupro cometido
por duas ou mais pessoas.
Apenso a ele, também tramitam o PL 5.798/2016, que propõe a
tipificação de condutas relacionadas à prática de gravar e divulgar conteúdo
pornográfico que incite a prática de estupro, e o PL 2.265/2015, proposto
pela “bancada feminina” da Câmara dos Deputados. Este último cria duas
figuras novas: o “estupro compartilhado”, quando dois agentes participam
da conduta e o “estupro coletivo”, quando o crime é praticado por mais de
dois agentes, além de prever seis hipóteses de aumento de pena no artigo
213 do Código Penal.
Este trabalho pretende analisar se e como o caso do Rio de Janeiro
repercutiu nas instituições públicas responsáveis pela elaboração e aplicação
das leis. Para tanto, a metodologia envolveu a análise do discurso da 84ª
sessão do Senado Federal, quando o Projeto de Lei do Senado (PLS)
618/2015 foi aprovado, e uma pesquisa sobre a utilização da expressão
“estupro coletivo” no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Caso do estupro dos “33 homens” no Rio de Janeiro
O caso analisado se refere ao estupro coletivo de uma adolescente de
16 anos na Zona Oeste do Rio de Janeiro no dia 21 de maio de 2016. O
crime foi gravado pelo celular de um dos participantes e o vídeo, com
a vítima desacordada sendo tocada pelos agressores, foi divulgado em
mídias digitais.
A adolescente saiu de um baile funk com dois dos acusados e uma
amiga às 7h da manhã de sábado em direção a uma casa abandonada na
comunidade do Morro do Barão. Às 10h do mesmo dia, os dois rapazes e
a outra menina decidiram sair do local, deixando para trás a menor, que
ainda estava sob o efeito de drogas. Uma hora mais tarde, a menina foi
encontrada desacordada por um traficante de 28 anos, que a levou para
outra casa, tendo sido o primeiro a estuprá-la.
As investigações apontaram que a adolescente foi estuprada, no
mínimo, em dois eventos distintos: no sábado pela manhã e no domingo,
à noite. Quando a jovem foi violentada coletivamente pela segunda vez,
três dos agressores presos e indiciados participaram. O reconhecimento
foi possível porque os agressores gravaram vídeos e tiraram fotos enquanto
abusavam da adolescente.
Inicialmente, acreditava-se que havia mais de 30 envolvidos, mas
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somente sete foram indiciados pela Polícia Civil do Estado do Rio de
Janeiro: o primeiro foi quem gravou e transmitiu o vídeo, o segundo
fez uma selfie e transmitiu o vídeo, o terceiro era chefe do tráfico numa
localidade próxima, o quarto foi indiciado pela divulgação de imagens, o
quinto também foi indiciado pela divulgação de imagens, além de mais um
envolvido e um menor.
A Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) concluiu
o inquérito sobre o caso, feito com todos os laudos periciais, inclusive
o do celular do agressor que gravou o crime, onde foram encontrados
outros vídeos do estupro coletivo, além daquele divulgado pelos próprios
agressores.
Um outro episódio importante deste caso foi o afastamento de um
delegado, o qual teria constrangido a vítima durante seu depoimento. A
Delegacia de Repressão a Crimes de Informática (DRCI) foi responsável
pelas investigações iniciais. Em entrevistas, a adolescente contou que
se sentiu desrespeitada quando o delegado perguntou se ela “gostava de
fazer sexo com vários homens”. Ela disse ainda que ficou constrangida ao
relatar os detalhes do estupro na presença de outros três homens numa sala
envidraçada, de onde se via quem passava do lado de fora, inclusive, um
dos acusados do crime.
Em nota, a Polícia Civil justificou a conduta “em razão do intenso
desgaste a que foi submetido durante a condução do inquérito policial
sobre a investigação do estupro coletivo sofrido por uma jovem de 16
anos”6. Após as críticas, a investigação passou a ser conduzida por outra
delegada da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).

Repercussão e pressão na internet

Logo após a divulgação midiática do caso, muitos comentários
revitimizando a jovem começaram a surgir, afirmando sua ligação com o
tráfico de drogas e enfatizando sua culpa pelo ocorrido.
A resposta a esses comentários foi ainda maior: muitas mulheres
demonstraram apoio à jovem nas redes sociais e passeatas foram
organizadas em várias cidades em defesa da vítima.
Desde 2015, as redes sociais se tornaram importantes aliadas no
combate à discriminação de gênero. Diversas campanhas que visam a
denunciar machismo ou que prezam pelos direitos das mulheres são
iniciadas individualmente ou por grupos de mulheres nas redes sociais
com o objetivo de retirar o assunto da invisibilidade.
A hashtag #meuprimeiroassedio, promovida pelo coletivo feminista
Think Olga, foi a primeira a receber grande adesão após uma participante
do programa de tevê MasterChef Júnior, de 12 anos, ter sido alvo de
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6 - Disponível em: <https://oglobo.globo.
com/rio/estupro-coletivo-comando-da-policia-diz-que-alessandro-thiers-foi-afastado-por-desgaste-19465315>. Acesso
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comentários de cunho sexual. A ideia era compartilhar histórias do
primeiro assédio sofrido pelas mulheres, na infância e adolescência, para
que outras vítimas pudessem se reconhecer como vítimas. Em seguida,
a #meuamigosecreto inspirou mulheres a escreverem sobre ações ou
pensamentos machistas e preconceituosos de pessoas do seu convívio.
No caso do estupro coletivo, várias hashtags surgiram nas redes, sendo
a #eulutopelofimdaculturadoestupro e #33contratodas as mais destacadas.
Esse movimento iniciou uma nova discussão feminista nas redes acerca do
constante perigo de estupro vivido por mulheres. A “cultura do estupro”
não se encontra apenas nas atitudes violentas, mas no discurso, no cotidiano
e no medo constatado pelas mulheres ao longo de suas vidas.
Essas campanhas possuem como objetivos principais: iluminar
temáticas de gênero invisibilizadas em uma sociedade patriarcal e
estimular mulheres a contar seus episódios de opressão para que outras se
encorajassem a fazer o mesmo.
A importância dessa nova ferramenta de luta ficou evidenciada pelo
aumento no total de denúncias de violência em 2015. De acordo com a
Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), a Central de Atendimento
à Mulher em Situação de Violência Ligue 180 atingiu em 2015 o recorde
de 749 mil atendimentos em todo o país7.
O resultado, obtido no ano em que o serviço completou 10 anos,
representou um crescimento de 54,4% em relação aos 485.105 atendimentos
prestados em 20148. No balanço computou-se um aumento de 129% no
número total de relatos de violências sexuais (estupro, assédio e exploração
sexual), com média de 9,53 registros por dia. Detalhando tais informações,
houve aumento de 154% no número de estupros registrados, com média de
7,5 casos por dia (a cada três horas um estupro é relatado ao Ligue 180) e
aumento de 102% no número de relatos de exploração sexual, computando
a média de 44 registros por mês.

Resposta legislativa
Tal debate ecoou no Congresso Nacional acelerando o trâmite do
projeto de lei sobre o tema, de autoria da Senadora Vanessa Grazziotin.
Inicialmente, o PLS acrescia ao Código Penal o artigo 225-A, prevendo
aumento de pena de um terço se o crime fosse cometido em concurso de
duas ou mais pessoas, nos casos dos artigos 213 e 217-A, respectivamente
tratando de estupro e de estupro de vulnerável.
A princípio, esta era a única alteração proposta, mas, após parecer da
Senadora Simone Tebet, o projeto de lei foi emendado para prever criação
de um tipo novo de “divulgação de cenas de estupro”, nos seguintes termos:
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7 - Disponível em: <http://www.brasil.
gov.br/cidadania-e-justica /2016/03 /
ligue-180-da-salto-no-atendimento-amulheres-em-situacao-de-violencia>.
Acesso em 08/11/2017.
8 - Disponível em: <http://www.spm.
gov.br/assuntos /violencia /ligue-180cent ral-de-atendimento-a-mulher /
balanco180-2015.pdf>.
Acesso
em
27/10/2017
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Estupro coletivo
Art. 225-A. Nos casos dos arts. 213 e 217-A deste Código, a pena é aumentada de um terço a dois terços se o crime é cometido em concurso de
duas ou mais pessoas.
Divulgação de cena de estupro
Art. 218-C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro que contenha
cena de estupro: Pena – reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.9

Nestes termos, contendo uma causa de aumento de pena e um novo
tipo penal, o PLS 618/2015 foi incluído na pauta da 84ª sessão do Senado
Federal, em 31 de maio de 2016. De acordo com diversas falas dos
parlamentares, percebe-se que o projeto foi incluído na pauta da sessão
em caráter urgente, através do Requerimento n°384 de 2016, após o caso
do estupro coletivo de uma menina no Rio de Janeiro. Embora outros
casos tenham motivado a elaboração do PLS, de acordo com a justificativa
da Senadora Vanessa Grazziotin, este evento teve especial relevo para a
votação.

O caso do Rio de Janeiro é exemplar. O Brasil ficou sabendo pela internet, porque ela não fez a denúncia. E ela não fez a denúncia por uma
série de razões: medo desses marginais, medo da reação da família, medo
da reação da sociedade, medo da reação das autoridades. Então, esse é
um caso, e é de apenas 10% a estimativa dos casos que são registrados e
denunciados. A segunda questão, aconteceu, em parte, o que a própria menina, como disse a Senadora Kátia Abreu, temia. Ela sofreu uma segunda
agressão por parte do delegado. O delegado não trata de crime contra a
mulher nem de crime contra crianças e adolescentes, ele trata de crimes
cibernéticos, aqueles praticados na rede. Pois ele se apressou em dizer que
não havia crime e que não tinha como manter presas as pessoas, as que ele
já havia identificado. A pressão da sociedade foi tão grande que o caso
passou para a delegada das crianças e dos adolescentes. Agora, nós estamos com os rapazes, maiores de idade, detidos, que era o que tinha que ter
sido feito, desde a primeira hora, do primeiro momento. Então, acho que
essa nova figura em nosso código é fundamental (grifos nossos).10

Inicialmente, foi dada a palavra à Senadora Simone Tebet, que emitiu
um parecer favorável ao projeto, acrescentando a repercussão do caso do
Rio de Janeiro e a manifestação popular:

Srs. Senadores, Sras. Senadoras, infelizmente os crimes de violência contra a mulher, na maioria das vezes, tomam o rumo da impunidade; mais
ainda, da invisibilidade, a não ser quando os crimes são tão bárbaros como
o estupro coletivo acontecido no Rio de Janeiro recentemente e no Piauí,
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9-Disponível
em:
<https://legi s .se nado.leg.b r /sdleg-get te r /
documento?dm=4777177>. Acesso em
08/11/2017.
10 - BRASIL. Diário do Senado Federal.
Ano LXXI, N° 75, quarta-feira, 1º de junho de 2016, p.62-73.
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quando aparecem nas grandes manchetes da mídia nacional. Fora isso, a
maioria dos casos passam ao largo das lentes das nossas retinas, Senador
Jader. Mas não aqui, não no Congresso Nacional! O Congresso Nacional, ciente de sua responsabilidade, Senadora Lídice, tem enfrentado essa
questão. (...) Eu quero aqui lembrar que os movimentos sociais, a população, homens e mulheres nas redes sociais, se manifestaram. A Marcha
das Flores, em Brasília, num manifesto pacífico percorrendo as placas
dos Ministérios da Esplanada, passando pelos Ministérios da Saúde, da
Educação, do Trabalho, da Justiça, chegou ao Supremo Tribunal Federal,
como num clamor por justiça. Essa justiça que elas e eles pedem é o que
nós estamos fazendo aqui (...).11

O PLS 618/2016 foi aprovado por unanimidade no Senado Federal
com duas emendas: a primeira prevendo aumento de pena elástico (de
um terço a dois terços) e a segunda que inclui o artigo 218-C, punindo a
“divulgação de cena de estupro por qualquer meio, inclusive por meio de
sistema de informática ou telemático, fotografia, vídeo ou outro registro
que contenha cena de estupro”.
Em seguida, a Senadora Kátia Abreu reiterou o caráter emblemático do
episódio no Rio de Janeiro e ressaltou a importância da pressão nas redes
sociais:

Quero agradecer e parabenizar a todos os colegas, Senadores, Senadoras,
por essa aprovação. É importante sinalizarmos não só para os brasileiros,
para as mulheres do Brasil, mas sinalizar para as famílias do Brasil e para
todo mundo que se chocou com o episódio da menina do Rio de Janeiro.
Eu me recuso a chamá-la de mulher, de moça, porque quem tem 16 anos é
uma menina, ainda é uma menina. Eu gostaria de finalizar, Sr. Presidente,
dizendo da importância de apoiá-la sob todos os sentidos. Gostaria de
propor a hashtag #deleteovídeodameninadorio. Ele não está na internet
mais, nas redes, no YouTube, mas quantos vídeos desses não foram repassados via Whatsapp? Portanto, em homenagem a essa menina, em homenagem às mulheres do Brasil, que todos aqueles que tenham o vídeo dela
em seus celulares possamos agora deletar – #deleteovídeodameninadorio.
Peço ajuda a todos aqueles que participam das redes sociais. Que possam
divulgar essa hashtag, para que possamos ter o maior sucesso possível.
Que essa menina possa recomeçar a sua vida; que possa sentir de todo o
Brasil esse apoiamento e que tenha esperança de que pode ter futuro, porque o Brasil deve garantir isso a ela. Muito obrigada. Parabéns, mais uma
vez, à Vanessa Grazziotin e à Simone Tebet. (grifos nossos).12

Atualmente na Câmara, o projeto de lei em questão está sob o
número 5.452/2016 e possui sete apensos, entre eles os dois projetos que
se analisa em seguida. Há um parecer favorável do relator, o deputado
Fábio Ramalho (PMDB-MG), durante trâmite na CCJC (Comissão de
Constituição e Justiça e de Cidadania). No parecer, o parlamentar propõe
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12 - Ibdem p.70.
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um substitutivo que não altera o aumento de pena do estupro coletivo, mas
cria novos núcleos do tipo “divulgação de cena de estupro”, que passaria
a abarcar também a divulgação de sexo explícito ou de pornografia sem o
consentimento da vítima, conhecido como revenge porn, ou pornografia de
vingança.
Além disso, em seu substitutivo, o deputado propõe cerca de sete
alterações no projeto de lei que versam de maneira ampla sobre “os
crimes contra a dignidade sexual” e diluem o foco do crime de “estupro
coletivo”. Algumas emendas são polêmicas devido ao viés patriarcal,
como, por exemplo, a que prevê o aumento de pena em crimes cometidos
em “situação pública, incluindo veículos de transporte de passageiros ou
estações públicas que os atendam”.
Outras emendas polêmicas são aquelas que preveem a diminuição
da pena como “II - o ato libidinoso diverso da conjunção carnal não for
praticado com violência física ou psicológica, nem consistir em introdução
de membro, órgão ou objeto nas cavidades vaginal, oral ou anal da vítima”
ou “III - o ato não importar em grave invasão da intimidade da vítima
ou em sua humilhação”. Novamente, adota-se uma perspectiva patriarcal
ao associar o crime de estupro à comprovação da violência física ou à
separação mecânica de partes do corpo da mulher, atribuindo gravidade
maior aos atos que violem as “cavidades vaginal, oral ou anal”.
Muitas autoras já escreveram sobre este aspecto da tipificação do crime
de estupro e, com o passar dos anos e o engajamento do movimento de
mulheres, começou-se a entender como “estupro” não somente o acesso
vaginal, oral ou anal sem o consentimento, mas condutas que atentassem,
de forma ampla, contra a dignidade sexual da mulher13.
Por outro lado, o “excesso de pena” para o crime de estupro serve como
justificativa para que muitos magistrados desqualifiquem o fato para uma
contravenção. Um exemplo que ganhou notoriedade recentemente foi
o caso, em agosto de 2017, de um homem que ejaculou no pescoço de
uma mulher em um ônibus na cidade de São Paulo. Após ser detido por
“eventual prática de estupro” o magistrado entendeu que o fato configurava
“importunação ofensiva do pudor”14.
Neste sentido, pensar meios de punição menos severos talvez encoraje
alguns julgadores que consideram a pena de estupro muito severa a
não desclassificar o fato para uma contravenção, dando uma resposta
mais eficaz a esse tipo de ocorrência que se tornou frequente no Brasil.
Certamente, fragmentar o corpo da mulher de forma objetiva para “medir”
a reprovabilidade do ato não é a forma ideal para pensar essas formas de
punição menos severas.
O grande número de apensos faz com que o projeto tramite de forma
morosa. Não obstante, verifica-se o grande impacto provocado pelo estupro
da cidade do Rio de Janeiro na aprovação do projeto de lei no Senado, que,
além dos trechos expostos acima, é citado por outros parlamentares para
justificar a importância da tipificação.
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13 - Catherine Mackinnon faz as mais
contundentes observações sobre a construção patriarcal do crime de estupro,
que ao tipificar as condutas de conjunção
carnal (ou sexo anal ou oral) somente tutela o acesso ao corpo da mulher por outro
homem, mas não sua dignidade sexual
(MACKINNON, 1989).
14 - Disponível em: <https://noticias.
uol.com .br /cotidiano /ultimas-noticias/2017/08/30/me-causa-tristeza-ver-que-a-justica-falha-diz-cobrador-que-socorreu-vitima-de-estupro-em-onibus.
htm>. Acesso em 08/11/2017.
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Resposta do Poder Judiciário no Rio de Janeiro
O Poder Judiciário também foi influenciado pela repercussão social
do tema. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro utilizou a nomenclatura
“estupro coletivo” pela primeira vez no julgamento do habeas corpus de um
dos acusados do estupro coletivo no Rio de Janeiro, no dia 7 de março de
2017.
HABEAS CORPUS. ESTUPRO COLETIVO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA, AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS A EMBASAR A CUSTÓDIA CAUTELAR E
DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INSTRUÇÃO PRECÁRIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ORDEM PREJUDICADA. Paciente denunciado incurso no artigo 217,
§1º-A, do Código Penal e artigo 240 da Lei nº. 8.069/90, na forma do
artigo 69 do Código Penal. Alegação de ausência de fundamentação no
decreto de prisão preventiva. Decisão que não acompanhou o writ. Instrução deficiente. Tratando-se de Habeas Corpus, de procedimento célere, a
inicial deve vir acompanhada de provas pré-constituídas, geralmente por
via documental, cabendo ao impetrante (art. 156 do CPP), a demonstração prévia da existência do fato alegado. Precedentes. Superveniência de
sentença, com a condenação do paciente à pena de 15 anos de reclusão e
pagamento de 500 dias-multa, à razão unitária mínima. O cumprimento da pena deverá ser efetuado em regime inicialmente fechado. Com a
prolação de sentença condenatória, mantendo a custódia cautelar do paciente e constituindo novo título judicial, resta prejudicada a alegação de
ausência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva.
Prestação jurisdicional efetivada. Perda superveniente do objeto. Ordem
prejudicada. Unânime.15

Os nomes dos agressores foram colocados em sigilo tanto nas ações
penais quanto no julgamento dos habeas corpus.
No dia 21 de fevereiro de 2017, dois dos réus foram condenados a 15
anos de prisão, em regime inicial fechado, e pagamento de 360 dias-multa
pela 2ª Vara Criminal Regional de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio.
Outro foi condenado a 4 anos e 8 meses, em regime inicial semiaberto.
Além deste habeas corpus, percebemos a utilização da expressão
“estupro de vulnerável coletivo” uma única vez, também posterior ao
caso emblemático supracitado. Por ser uma expressão muito recente, com
apenas três registros em julgamentos no estado do Rio de Janeiro, não
pudemos aprofundar a investigação das características de sua utilização
pelas câmaras criminais.
Uma análise nacional revelou que a expressão “estupro coletivo” foi
utilizada em sete Tribunais de Justiça, tendo especial adesão nos tribunais
da Região Sul. Todos os julgamentos são posteriores a 2015 e os fatos
ocorreram entre 2010 e 2016.
Cadernos de Segurança Pública
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15 - NUPEGRE (Núcleo de Pesquisa em
Gênero Raça e Etnia). A semântica do
estupro coletivo nas Ciências Sociais, no
Poder Legislativo e no discurso do Poder Judiciário. EMERJ, no prelo, 2017.
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Quadro 1
Número de menções a casos de estupros coletivos em diferentes Tribunais de Justiça
Tribunais de Justiça

Numero de casos

Rondônia

1

Distrito Federal

1

Santa Catarina

1

Rio Grande do Sul

2

Paraíba

3

Rio de Janeiro

3

Paraná
Fonte: NUPEGRE

4
16.

Os três resultados encontrados no estado da Paraíba se referem ao
mesmo caso, conhecido como “estupro coletivo de Queimadas”, o qual teve
grande repercussão midiática. Em 2012, dez homens fortemente armados,
entre eles três menores de idade, invadiram uma festa de aniversário no
município de Queimadas. Investigações do Ministério Público e da Polícia
Civil revelaram que o crime havia sido arquitetado pelo aniversariante e
seu irmão na manhã do dia anterior. A simulação de um assalto durante a
festa justificaria o estupro coletivo17.
Alguns estudos têm sido realizados acerca do aspecto simbólico e
semiótico de crimes sexuais considerados bárbaros em uma sociedade
patriarcal. Ao tratar dos feminicídios sexuais sistemáticos em Ciudad
Juarez, no México, Julia Monárrez Fragoso chama atenção para a estética
de terror que os agressores utilizam para transmitir o “recado” misógino.
Para a autora, esses crimes sexuais são caracterizados pela imagem do
corpo da mulher desnuda cujo cadáver é despejado como lixo, o corpo da
mulher exibido em posições ginecológicas, como que para ser fotografado.
Esta escolha imagética coloca a mulher menos que mulher, menos que
ser humano, tratando-a como um objeto a que se nega sua experiência
subjetiva18.
Em diversos casos, como no do Rio de Janeiro, o estupro coletivo é
registrado pelos próprios agressores em seus celulares, e muitas vezes
divulgados por grupos do aplicativo WhatsApp e outras mídias digitais.
Essa ação tem como objetivo extrapolar a dimensão tempo/espaço do ato
de violência/dominação da mulher, para que ele fique registrado (dimensão
temporal) e que se espalhe (dimensão espacial).
Sendo assim, concluímos que não se trata de uma ostentação
momentânea de poder para aquela comunidade de pares presentes
(física ou intersubjetivamente), que detém certa duração e um lugar bem
definido. Nos crimes de estupro coletivo, o aspecto público do ato deve ser
ressaltado, e, muitas vezes, mediante a gravação e a divulgação pretendese ampliá-lo. Enquanto nos crimes solitários a dimensão prática privada
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16 - Idem.
17 - Disponível em: <http://sao-paulo.
estadao.com.br/noticias/geral,irmao-da-estupro-coletivo-como-presente-na-pb-imp-,835462>. Acesso em 08/11/2017.
18 - FRAGOSO, 2013.
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é mantida, com a negativa de autoria do agente, nos estupros coletivos os
agentes não se furtam à autoria, pelo contrário, a todo tempo, enquanto
gravam e replicam o ato, intentam afirmá-la.
Em outro estudo, Segato (2005) explora dois eixos discursivos do
crime de estupro coletivo: um vertical, no qual a vítima é a interlocutora
da ação, e um horizontal, no qual um pacto violento é realizado entre os
agressores por meio do abuso do corpo da mulher.

Se o estupro é, como afi rmo, um enunciado, dirige-se necessariamente
a um ou vários interlocutores que se encontram fisicamente na cena ou
presentes na paisagem mental do sujeito da enunciação. Acontece que o
estuprador emite suas mensagens ao longo de dois eixos de interlocução
e não somente de um, como geralmente se considera, quando se pensa
exclusivamente em sua interação com a vítima.
No eixo vertical, ele fala, sim, à vítima, e seu discurso adquire um aspecto punitivo e o agressor, um perfi l de moralizador, de campeão da moral
social porque, nesse imaginário compartido, o destino da mulher é ser
contida, censurada, disciplinada, reduzida, pelo gesto violento de quem
reencarna, por meio desse ato, a função soberana.
Porém, é possivelmente o descobrimento de um eixo horizontal de interlocução o aporte mais interessante de minha investigação entre os presidiários de Brasília. Aqui, o agressor dirige-se a seus pares, e o faz de várias
formas: solicita-lhes ingresso em sua sociedade e, a partir dessa perspectiva, a mulher estuprada comporta-se como uma vítima sacrificial imolada
em um ritual iniciático; compete entre eles, mostrando que merece, por
sua agressividade e poder de morte, ocupar um lugar na irmandade viril
e até mesmo adquirir uma posição destacada em uma fratria que somente
reconhece uma linguagem hierárquica e uma organização piramidal.19

A leitura dos acórdãos revelou que em alguns casos, em geral nos mais
cruéis, nos quais a vítima, quase sempre adolescente, é violentada por
vários agressores por horas, os julgadores optaram pela expressão “estupro
coletivo”. Embora o termo não seja técnico, sua utilização marca a violência
empregada nesses casos, que se assemelham pela covardia e submissão da
vítima, que é compartilhada entre os agressores.
Os tribunais da Região Sul do país, em especial o do Paraná, passaram
a utilizar a expressão a partir de 2015 em casos que não ganharam tanto
destaque na mídia nacional. Em contrapartida, a expressão só incidiu nos
tribunais do Rio de Janeiro e da Paraíba após dois casos emblemáticos,
quando a mídia oficial e os debates na internet passaram a problematizar o
estupro coletivo e a cultura do estupro.

19 - SEGATO, 2005.
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Conclusão

O artigo buscou observar o possível impacto da repercussão do
caso do estupro coletivo no Rio de Janeiro no Congresso Nacional e no
Poder Legislativo. O caso foi escolhido devido às discussões geradas a
partir da divulgação do vídeo do estupro pelos agressores. Logo após a
divulgação midiática do caso, muitos comentários revitimizando a jovem
começaram a surgir, afi rmando sua ligação com o tráfico de drogas e
enfatizando sua culpa pelo ocorrido. A resposta a esses comentários foi
ainda maior: muitas mulheres demonstraram apoio à jovem nas redes
sociais e passeatas foram organizadas em várias cidades em defesa da
vítima.
De acordo com a análise do diário de sessão do Senado, percebemos
que o caso do Rio de Janeiro impulsionou os debates legislativos sobre
o tema. Após a repercussão, o Projeto de Lei 618/2015, que tipifica o
crime de estupro coletivo, foi colocado em pauta por um requerimento
de urgência e aprovado de forma unânime. Atualmente, na Câmara dos
Deputados, o PL possui sete apensos, o que torna sua tramitação mais
morosa e burocrática.
A análise da repercussão do caso no Poder Judiciário revelou que a
partir do julgamento do habeas corpus de um dos agressores, o Tribunal
do Rio de Janeiro passou a adotar timidamente a expressão “estupro
coletivo”. Em outros tribunais, especialmente nos do Sul, a expressão já
havia sido utilizada.
Sendo assim, foi possível perceber que o caso ecoou tanto no
Congresso Nacional quanto no Poder Judiciário. Embora autônomas,
ambas as instituições mostraram certo grau de permeabilidade tanto
à midiatização de alguns casos quanto às discussões geradas por casos
paradigmáticos.
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