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Resumo: Este artigo é parte de um Trabalho de Conclusão de Curso sobre violência 
doméstica contra mulheres, a partir do banco de dados para Plataforma Sucupira, 
identificando o significado da violência sexual contra mulheres e sua relação com a ordem 
patriarcal de gênero. Objetivou-se analisar os estudos brasileiros contemporâneos nas 
ciências sociais e humanas sobre a violência sexual contra mulheres. A coleta de dados 
deu-se por meio de mapeamento das principais publicações de artigos científicos publicados 
em revistas Qualis A1 e A2. Como resultados deparou-se com a ausência de estudos sobre 
a violência sexual contra mulheres na fase adulta. 

 
Palavras-chave: Patriarcado; Violência sexual; Mulheres; Produção Acadêmica; Serviço 
Social. 

Abstract: This article is part of a Completion Course Work about domestic violence against 
women, from Plataforma Sucupira database, identifying the meaning of sexual violence 
against women and its relation with patriarchal gender order. The objective was to analyze 
contemporary Brazilian studies in the social and human sciences about sexual violence 
against women. The data collection was done by mapping the main scientific articles 
publications in magazines Qualis A1 and A2. As a result, there was no studies on sexual 
violence against women in adulthood.  
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1. Ordem patriarcal de gênero: acepções sobre violência sexual contra as 

mulheres 

 

Segundo Saffioti (1987), a ordem patriarcal de gênero situa-se no Sistema de 

Dominação-Exploração, que unifica as três ordens – de gênero, de raça/etnia e de classe 

social que não podem ser separadas como instâncias distintas da realidade. Usa-se a 
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expressão dominação-exploração ou vice-versa, alternando-se os termos, para evitar a má 

interpretação de precessão ou de sucessão de um em relação ao outro. Ao invés de dois 

processos separados, existem duas faces de um mesmo processo, criando-se, desta forma 

a metáfora do nó indicada por ela, para demonstrar a realidade da fusão patriarcado–

racismo–capitalismo. Nessa dupla dimensão do patriarcado estão vinculadas a dominação e 

a exploração, determinando que “homens e mulheres não ocupam posições iguais na 

sociedade brasileira e no mundo” afirmando que, 

 

[...] ser mulher ou ser homem, não é a mesma coisa em sociedades e/ou 
culturas diferentes. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher e, ser mulher 
tem significados diferentes em diversas sociedades e culturas, constituindo-
se dimensões sociais, culturais ou socioculturais. Os seres humanos 
nascem machos ou fêmeas e é através da educação que recebem que se 
tornam homens ou mulheres; a identidade social é, portanto, socialmente 
construída (SAFFIOTI,1987). 

 

De acordo com esta autora, e concordamos com esse pressuposto, a análise do 

patriarcado pressupõe a utilização da categoria gênero enquanto categoria ontológica, 

fornecendo os elementos necessários para a apreensão do movimento do real no que toca 

às relações entre homens-homens, mulheres-mulheres e homens-mulheres. A sua 

conjugação com o patriarcado é fundamental, pois somente assim é possível delimitar o 

vetor da dominação-exploração, haja vista que gênero é iminentemente relacional, porém 

não explicita a hierarquização nas relações.  

Segundo Saffioti 2004, o poder tem duas faces: a da potência e a da impotência. As 

mulheres estão familiarizadas com a impotência, à medida em que são socializadas para 

tanto, mas este não é o caso dos homens, que são preparados para o exercício do poder, 

vinculado ao uso da força, acreditando-se que, quando eles perpetram a violência, estão 

sob o efeito da impotência, estabelecendo relações deste tipo. Para Saffioti (2004 p. 106), o 

patriarcado produz um processo de dominação-exploração, 

 
[...] também no controle de sua sexualidade e, por conseguinte, de sua 
capacidade reprodutiva. Seja para induzir as mulheres a ter grande número 
de filhos, seja para convencê-las a controlar a quantidade de nascimentos e 
o espaço de tempo entre os filhos, o controle está em mãos masculinas, 
embora elementos femininos possam intermediar e mesmo implementar 
estes projetos. 

  

O patriarcado possui um sistema que traz consigo a manutenção do ideário de 

reprodução do poder e do medo. Para a autora, 

 
[...] como o território humano não é meramente físico, mas também 
simbólico, o homem considerado todo-poderoso, não se conforma em ter 
sido preterido por outro por sua mulher, nem se conforma quando sua 
mulher o abandona por não mais suportar seus maus-tratos. Qualquer que 
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seja a razão do rompimento da relação quando a iniciativa é da mulher, isto 
constitui uma afronta para ele. Na condição de macho dominador, não pode 
admitir tal ocorrência, podendo chegar a extremos de crueldade”. 
(SAFFIOTI, 2004, p. 62) 

 
Uma das formas de manutenção do poder sustentado no patriarcado é a violência, a 

violência contra as mulheres, entendida como violação de Direitos Humanos e Liberdades 

Fundamentais. De acordo com Saffioti (2004, p. 75), a questão da violência pode se 

sustentar na tolerância e incentivo da sociedade para que os homens exerçam sua força-

potência-dominação contra as mulheres, em detrimento de uma virilidade doce e sensível, 

portanto mais adequada ao desfrute do prazer. Desta forma, pode-se dizer que o 

consentimento social para que os homens convertam sua agressividade em agressão 

prejudica a ambos, gerando diversas formas de violência, como veremos a seguir. 

De acordo com (Saffioti, 2004, p. 17), a violência pode ser entendida como a ruptura 

de qualquer forma de integridade da vítima, sendo esta integridade, física, psíquica, sexual 

e/ou moral. Todavia, além da integridade daquela que sofre violência, a violência contra as 

mulheres as atinge enquanto categoria social, ou seja, simplesmente pelo fato de serem 

mulheres.  

Outro fator desencadeador de violência perpetrada pelos homens em relação às 

mulheres, constitui-se mediante a questão do desemprego, pois a sociedade patriarcal 

estabelece que o homem é o provedor, e quando o mesmo está a algum tempo em situação 

de desemprego, encontra um sentimento de impotência (sentimento estre atribuído às 

mulheres, pela ordem patriarcal de gênero) pois não há o que eles possam fazer, podendo 

este fato resultar também em impotência sexual, preferindo os mesmos, muitas vezes 

morrer a ficar sexualmente impotentes (SAFFIOTI, 2004, p. 35,36). 

De acordo com Saffioti, a violência de gênero é, sem dúvida, a categoria mais geral 

(Saffioti, 2004, p. 69). Para a autora, a violência de gênero pode ser perpetrada por um 

homem contra outro, por uma mulher contra outra. Todavia, o vetor mais amplamente 

difundido da violência de gênero caminha no sentido homem contra mulher, tendo a 

falocracia como caldo de cultura (SAFFIOTI, 2004, p. 71). 

Segundo descreve Saffioti, 2004, p. 92, crianças desde cedo são ensinadas a não 

aceitar doces, convites ou o que quer que seja de estranhos, entretanto, é mais comum que 

a mulher, seja criança, adolescente, adulta ou idosa, sofra violência por parte, não de 

estranhos, mas de amigos, conhecidos ou, ainda, membros da família. Fato este que fica 

mais claro quando o assunto é abuso sexual, em que os agressores são 

predominantemente parentes. 

Para Saffioti, a violência familiar envolve membros de uma mesma família extensa ou 

nuclear, levando-se em conta a consanguinidade e a afinidade. Compreendida na violência 
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de gênero, a violência familiar pode ocorrer no interior do domicílio ou fora dele, embora seja 

mais frequente o primeiro caso. (SAFFIOTI, 2004, p. 71). 

A violência intrafamiliar é aquela que ocorre entre os membros de uma mesma 

família, independentemente de sua estrutura, isto é, nuclear, extensa, monoparental, de 

casais, adotiva etc. Isso implica em dizer que uma das especificidades desse tipo de 

violência é que ela envolve pessoas que possuem vínculos não só de consanguinidade, mas 

também de afinidade, podendo se materializar para além do espaço domiciliar. De acordo 

com Saffioti, “a violência intrafamiliar extrapola os limites do domicílio. Um avô, cujo o 

domicílio é separado de seu (sua) neto (a), pode cometer violência, em nome da sagrada 

família, contra este (a) pequeno (a) parente”. (SAFFIOTI, 2004, p. 71). 

De acordo com Saffioti, a violência doméstica apresenta pontos de sobreposição 

com a familiar, no entanto, tal violência atinge também pessoas não pertencentes à família e 

“que vivem, parcial ou integralmente, no domicílio do agressor, como é o caso de agregadas 

(os) e empregadas (os) domésticas (os) ”. (Saffioti, 2004, p. 71). 

 

[...] a violência doméstica tem lugar, predominantemente, no interior do 
domicílio. 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 extralar, como pode 
ocorrer de a mulher queimar com o ferro de passar a camisa preferida de 
seu companheiro, porque descobriu que ele tem uma amante ou tomou 
conhecimento de que a peça do vestuário foi presente “da outra”. 
(SAFFIOTI, 2004, p. 72). 

 

Saffioti aborda ainda que tais violências não são sempre recíprocas, o que não 

equivale a dizer que as mulheres sofrem passivamente as agressões perpetradas pelo 

companheiro, já que, de uma forma ou de outra, sempre reagem, porém, quando o faz de 

maneira violenta, esta ação é reativa. “Isto não impede que haja mulheres violentas, todavia, 

muito raras, dada a supremacia masculina e sua socialização para a docilidade”. (SAFFIOTI, 

2004, p. 72). 

 

[...] a mulher, ou por síndrome do pequeno poder ou por delegação do 

macho, acaba exercendo, não raro, a tirania contra as crianças, último elo 

da cadeia de assimetrias. Assim, o gênero, a família e o território domiciliar 

também contêm hierarquias, nas quais os homens figuram como 

dominadores-exploradores e as crianças como os elementos mais 

dominados-explorados. [...]. Desta sorte, a mulher é violenta no exercício da 

função patriarcal ou viriacal. (SAFFIOTI, 2004, p. 74). 

 

Quanto a violência sexual, tema deste trabalho, pode-se dizer que é majoritariamente 

praticada pelos homens contra as mulheres enquanto categorias, cujas relações são 

hierárquicas e antagônicas, pautadas na ordem patriarcal de gênero, sendo assim mais 

ampla e se personificando nos mais diversificados espaços e nas mais diversas relações 
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entre os seres sociais. Assim, tal violência pode ocorrer inclusive nas relações entre os 

familiares ou nos espaços domésticos, sobrepondo-se a essas. Segundo Saffioti, 2004, p. 

74,  

[...] há uma ideologia de defesa da família, que chega a impedir a denúncia 
por parte das mães, de abusos sexuais perpetrados por pais contras seus 
(suas) próprios (as) filhos (as), para não mencionar a tolerância, durante 
anos seguidos, de violências físicas e sexuais contra si mesmas. 

 

Sobre a sexualidade na relação de poder entre homens-mulheres Saffioti (1987, 

p.18) afirma que para o poderoso macho, primeiro importa seu próprio desejo, não 

interessando que a mulher, objeto de seu desejo não seja sujeito desejante, e sim, que ela 

consinta em ser usada enquanto objeto, sendo o estupro o caso extremo do uso de tal 

poder, onde o homem mantém relações sexuais com a mulher de maneira coercitiva, 

deixando claro sua capacidade de submeter à mulher, que de acordo com a ideologia 

dominante, não tem direito de desejar e nem ao menos de escolha. Para exemplificar a 

questão do estupro enquanto ato recorrente, Saffioti (1987, p. 18) afirma que,  

 
[...] pode parecer extravagante recorrer ao estupro, a fim de exemplificar o 
grau extremo de poder detido pelo homem em relação à mulher. Todavia é 
importante ponderar que: 1) há milhares de estupros ocorrendo diariamente 
na sociedade brasileira, grande parte dos quais de autoria dos próprios pais 
das vítimas; 2) há relações amorosas estáveis, legais ou consensuais, no 
seio das quais o estupro é a norma.  

 

Desta forma a autora evidencia que, devido ao poder que a sociedade confere ao 

homem, o mesmo, entende-se como agente dotado de direito a manter relações sexuais 

com sua companheira, mesmo quando ela não apresenta disposição para tal. Entretanto, 

ainda de acordo com Saffioti (1987, p. 19) ao tomar essa atitude, “o máximo de prazer 

alcançado pelo homem não passa de um “prazer” solitário, já que ao ignorar o desejo (ou 

carência de desejo) da mulher o homem é conduzido a “realizar” seu próprio desejo 

exclusivamente na ejaculação”.  

De acordo com Saffioti (1987, p. 19) “as relações homens-mulheres, na medida em 

que estão permeadas pelo poder do macho, negam enfaticamente o prazer, embora atinja 

mais profundamente a mulher, não deixa de afetar o homem”. Sendo assim, 

 

[...] a plenitude do prazer só pode ser alcançada quando nenhuma 

dimensão da personalidade do ser humano – homem ou mulher – é 

impedida de se desenvolver. Por que não permitir, e mesmo estimular, o 

desenvolvimento da razão nas mulheres? Por que não incentivar o homem 

a não reprimir a dimensão afetiva de sua personalidade? Ambos seriam 

mais completos e, portanto, mais capazes de sentir e dar prazer. Das 

relações assimétricas, desiguais, entre homens e mulheres derivam 

prejuízos para ambos.  
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Saffioti, (2004, p. 105), demonstra que no regime estabelecido pela máquina do 

patriarcado, perpetuadora da dominação-exploração, as mulheres são objetos da satisfação 

sexual dos homens, tendo a função quase que exclusiva de reprodutoras de herdeiros 

(futuros responsáveis pela força de trabalho) e de novas reprodutoras. Assim, a sujeição das 

mulheres, também como grupo, envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores. 

Essa soma ou mescla de dominação e exploração é aqui entendida como opressão, 

acarretando no que a autora chama de castração de ambos, homem e mulher, sendo a 

segunda, a que mais sofre. 

Daqui em diante pretende-se analisar as concepções da violência contra as 

mulheres, enfocando a violência sexual a partir da produção científica nas ciências sociais e 

humanas à luz da ordem patriarcal de gênero. 

Um dos elementos que chamaram a atenção a partir da coleta de dados é que os 

artigos T2, T5 e T6 não fazem referência a ordem patriarcal de gênero, já o artigo T1 declara 

que a perspectiva da ‘atividade rotineira’, ou seja, do que ocorre no dia a dia dos indivíduos, 

em seu convívio familiar e/ou social, ajuda a identificar e descrever diferentes tipos de 

ocorrências do estupro, sendo eles:  

 
[...] quando a vítima é muito jovem ou adolescente, e o estupro ocorre 
repentinamente em âmbito intrafamiliar, praticado pelo pai ou padrasto, de 
meia-idade, na ausência da mãe ou de outro adulto que pudesse impedi-lo. 
Quando a vítima adolescente e jovem é violada depois de um encontro de 
lazer noturno, por homens jovens, (namorados, conhecidos, recém 
conhecidos ou desconhecidos), mais propensos a cometer crimes violentos, 
na ausência de pessoas que possam exercer algum tipo de controle. 
Quando as vítimas jovens, adultas ou de meia-idade que, na volta do 
trabalho ou na ida à escola, encontram-se sozinhas, à noite, em local ermo 
ou de pouco movimento, sem nenhum tipo de guardião. Aí são abordadas 
pelo agressor desconhecido, jovem, que age utilizando algum tipo de arma 
para intimidá-las e violá-las.  Segundo a autora há, ainda, uma variedade de 
outras ocorrências registradas com menor frequência, tais como o marido 
de meia-idade acusado de estuprar a mulher. (T1, 2008) 

 
O artigo T3 diz que a violência é “um modo de ser característico das sociedades 

complexas e um estilo de vida de seus indivíduos que a utilizam para dominar o outro, 

exercer poder e se fortalecer enquanto grupo ou sujeito individual”. (T3, 2014). Os autores 

se utilizam Foucault que dizia que 

 
[...] o poder não existe enquanto coisa, propriedade ou objeto que se detém 
ou se transporta, ao contrário, ele existe como relação estabelecida entre 
um polo mais forte e outro mais fraco, com vistas a um objetivo. Isso não 
significa que o mais forte o possua e o mais fraco não, mas sim que o mais 
forte o detém em maior proporção. O poder, portanto, é cambiante, sua 
existência, por si só, gera resistências, as quais o autor chama de 
contrapoderes. (FOUCAULT, 1979, apud T3, 2014) 
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Conforme o artigo T3, a violência sexual está relacionada a uma cultura 

adultocêntrica e patriarcal que aponta um lugar inferior para crianças e adolescentes, em 

particular, aquelas do sexo feminino, bem como, remete ao poder masculino, exercido ainda 

mais fortemente sobre o estilo de vida, o corpo e a sexualidade feminina. Isso demosntra a 

diferença cotidiana entre homens e mulheres e a maneira submissa com que as mulheres 

são sociabilizadas a ser, bem como a superioridade impregnada aos homens pela 

sociedade patriarcal em que vivemos.  

Segundo o artigo T4, em determinadas sociedades ou segmentos sociais, a violência 

é consentida. Considera-se, muitas vezes, o machismo, como algo natural. O homem deve 

mandar, ser violento, agressivo, enquanto a mulher deve obedecer, ser submissa, dócil. 

Estes papéis não podem ser contestados, é a chamada dominação masculina, o que dá o 

direito ao homem de abusar de sua companheira, esposa e filhos.  

De acordo com a autora do artigo T1, muitas vítimas de estupro, não procedem com 

a queixa, influenciando no resultado do processo criminal. A autora evidencia que na análise 

dos BOs percebe que a maioria dos casos de violência sexual são de âmbito intrafamiliar, 

sobressaindo, nesses casos, as instaurações contra pais e padrastos. São relatados 

também suspeitos apenas conhecidos (suspeitos que aparecem desse modo no relato, mas 

cujo grau de relação não é explicitado) ou suspeitos que possuem relacionamento mais 

íntimo com a vítima, entre eles, namorado, etc. 

Não fica claro no artigo T1 se a autora entende a violência sexual somente a partir da 

conjunção carnal, ou considera outros atos que constranjam ou obriguem a vítima 

sexualmente, como estupro ou violência sexual. Entretanto, ela define estupro como uma 

categoria homogênea e diz que, apesar da existência de uma variedade de tipologias para o 

crime de estupro, ocorrem três padrões entre eles: intrafamiliar, cometido por agressor 

desconhecido e entre jovens que se conhecem. É importante salientar que, estamos 

entendendo como violência sexual neste trabalho o previsto na lei nº 12.845, de 1º de 

agosto de 2013, que conforme o artigo 2° define violência sexual como qualquer forma de 

atividade sexual não consentida, tendo ela, ou não, conjunção carnal. 

A autora do artigo T2 aborda que a violência sexual é um fenômeno social, onde 

ocorre uma imposição coercitiva impregnada de abuso de poder, provocando danos físicos 

e psicológicos, e, por tal violência estar além dos limites da compreensão da criança, 

rompendo seu curso normal de desenvolvimento psicossexual, tem como consequência 

variados tipos de sintomas e os autores do artigo T3 consideram violência sexual como uma 

violência específica, capaz de violar, em vários aspectos, a sexualidade, a corporeidade, a 

saúde física e emocional de crianças e adolescentes, mas que nem sempre se exerce 

diretamente sobre o corpo, tratando se, também, da violação de seus direitos fundamentais. 

Para conceituar a violência sexual, afirmam que  
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[...] o abuso sexual não se limita a concretização do ato sexual propriamente 
dito ou ao contato físico, mas ao contrário, são múltiplas as formas 
utilizadas pelos abusadores para vitimizar crianças e adolescentes. Dito de 
outra forma: não há um padrão único e definitivo para detectarmos a 
ocorrência deste fenômeno, dada a sua complexidade e suas múltiplas 
expressões. Contudo, independente da forma como se materializa, 
constitui-se como uma violação de direitos e uma transgressão de poder, 
portanto, como uma relação perversa e desestruturante [...] crianças ou 
adolescentes são usados para gratificação de um adulto ou mesmo de um 
adolescente mais velho, com base em uma relação de poder que pode 
incluir desde manipulação da genitália, mama, ânus, exploração sexual, 
voyeurismo, pornografia, exibicionismo, até o ato sexual com ou sem 
penetração, com ou sem violência. (Faleiros, 2007, p. 39, apud T3, 2014) 

 
A autora do artigo T4 afirma que, quem sofre estupro é vítima de violência sexual, 

entretanto, há várias outras manifestações de violência sexual, sejam contra adulto, criança 

ou adolescente, além do estupro. Elas concordam com Rodrigues (2005) quando ele afirma 

que, 

[...] violência sexual pode ou não deixar vestígios físicos, pode ser com ou 
sem toques físicos. Forçar uma criança presenciar cenas de sexo ou assistir 
filmes pornográficos constitui-se violência sexual, assim como telefonemas 
obscenos ou quando um adulto exibe intencionalmente seu órgão genital a 
vítima ou ainda quando o agressor fica espionando a criança ou adolescente 
nu. (Apud T4, 2016) 

 
As autoras do artigo T4 partem do pressuposto de que a violência sexual é 

constituída de forma desigual, carregada de uso da força, do poder e da sedução estando a 

criança e/ou adolescente em desvantagem em relação ao seu agressor à medida em que os 

primeiros são frágeis (seja no caso de adolescente, mulher, ou criança com menos poder, 

autonomia ou força física), e o segundo detêm o poder, a força, a autoridade. Para elas, 

 
[...] violência sexual poder ser compreendida como sinônimo de abuso ou 
vitimização sexual é o chamado sentido estrito, pode ser classificada em 
violência intrafamiliar e extrafamiliar. Contudo, pode ser compreendida num 
sentido mais amplo que contempla abuso sexual e exploração sexual, ou 
seja, violência sexual = abuso + exploração sexual. (FERNANDEZ, 
Cristiane Bonfim; TAVARES, Luana Ferreira; PINHEIRO, apud T4, 2016) 

 
 No artigo T5 a autora traz como definição de estupro para seu trabalho, o 

enquadrado no artigo 213 do Código Penal brasileiro, onde consta “constranger mulher à 

conjunção carnal mediante violência ou grave ameaça: Pena – reclusão de seis a dez anos”. 

A Common Law2 define rape como penetração sexual feita por um homem a uma mulher, 

que não seja sua esposa, com o uso da força e sem seu consentimento. Ela afirma que,  

                                                 
2 “Common Law é um termo utilizado nas ciências jurídicas para se referir a um sistema de Direito 
cuja aplicação de normas e regras não estão escritas mas sancionadas pelo costume ou pela 
jurisprudência. Tal forma de Direito tem origem na concepção do direito medieval inglês que, ao ser 
ministrado pelos tribunais do reino, refletia os costumes comuns dos que nele viviam.”  Encontrado 
em:  http://www.infoescola.com/direito/common-law/ 
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[...] casos em que, a violência sexual foi praticada por um agressor 
conhecido da vítima e até mesmo casos de violência intrafamiliar, 
necessitam de menos investigação, pois situações, é mais fácil para a 
polícia localizar os envolvidos e as testemunhas, condição que, na prática, 
se revela essencial para dar início à instauração do inquérito policial. (T5, 
2007). 

 
Com relação a qualquer tipo de violência contra crianças, a autora do artigo T6 diz 

que, as mesmas produzem consequências desastrosas ao seu desenvolvimento, entretanto, 

ela afirma que a violência e a exploração sexual, retratam particularidades desencadeadoras 

de maiores dificuldades de prevenção, identificação e diagnóstico e de atendimento, 

encaminhamentos e tratamentos que vítima, agressor e o grupo familiar passam necessitar 

(T6, 2006.) O artigo T6 expõe que a violência sexual ou a exploração sexual, 

 

[...] configura-se como todo ato ou jogo sexual, relação hetero ou 
homossexual entre um ou mais adultos e uma criança ou adolescente, 
tendo por finalidade estimular sexualmente esta criança ou adolescente ou 
utilizá-la para obter uma estimulação sexual sobre sua pessoa ou de outra 
pessoa. (GUERRA, 1998, p. 31, apud T6, 2006) 

 
 

Conforme o artigo T6, um dos aspectos mais relevantes nas demandas que 

envolvem a violência sexual contra a criança consiste em avaliar adequadamente a 

viabilidade ou não da permanência ou do retorno do agressor ou da vítima para a moradia 

comum. Como avaliar corretamente a situação? Entre as medidas a serem adotadas, 

encontramos a oitiva do grupo familiar, a fim de averiguar “se é seguro o retorno da 

criança/adolescente para a companhia imediata dos agressores”, bem como o 

encaminhamento da família para programas de ajuda especializada, além da necessidade 

de se “pensar na recuperação dos agressores”, uma vez “que agressores de crianças e 

adolescentes foram quase sempre vítimas de agressão em sua própria infância” 

(GOLDENBERG, 1994, p. 191). 

É preciso tomar cuidado ao referir-se à violência sexual e ao agressor a partir do 

pressuposto utilizado acima pela autora do artigo T6, já que, concordamos com Saffioti ao 

dizer ser perigoso afirmar que autores de tal violência passaram por agressão 

anteriormente. É evidente a existência de casos em que vítimas de violência sexual, em 

algum momento da vida podem praticar tal violência devido ao trauma sofrido, bem como 

existem as psicopatias e transtornos mentais, todavia, essa não é uma regra e nem está em 

grande porcentagem de motivações que levaram a violência sexual. Além disso, quando se 

trabalha na perspectiva de tratamento, ou mesmo cura do agressor, dá-se ênfase ao 

indivíduo, retirando, desprezando, ou colocando em segundo plano o fato da violência 

sexual ser uma violência estrutural vivenciada na ordem patriarcal de gênero e 
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potencializada com o modo de produção capitalista que gera a exploração sexual. Deve-se 

lembrar que, a violência sexual encontra-se vinculada ao processo de dominação-

exploração ou exploração dominação, que se reflete nas unidades entre racismo, 

patriarcado e capitalismo.  

De acordo com Pateman, 1993, p. 272, “no patriarcado moderno, a masculinidade é 

o paradigma da sexualidade; e masculinidade significa domínio sexual. O indivíduo é um 

homem que faz uso do corpo da mulher (propriedade sexual); o contrário é muito difícil de 

se imaginar”. Os autores do artigo T3 abordam ainda que, a incidência de violência sexual 

praticada contra adolescentes passa por determinantes biológicos, culturais, sociais e 

mesmo econômicos que perpassam a vivência dessa fase em que a sua sexualidade é 

aflorada e as mudanças corporais caracterizadas, “mas é também o momento em que já há 

certa consciência de si, tornando o processo mais complicado para o adolescente e para o 

seu agressor, já que há maiores riscos e possibilidades de romper com o pacto do silêncio” 

(T3, 2014).  

No artigo T4, as autoras tratam da violência sexual e exploração sexual de crianças e 

adolescentes no Amazonas, enquanto isso, o artigo T6 estuda sobre crianças e 

adolescentes vítimas de violência sexual intrafamiliar. Já no artigo T5, a autora traz que, 

 
[...] há uma maior reação dos operadores ao estupro de vítimas muito 
jovens e uma grande dificuldade em reconhecer a agressão, quando a 
vítima é adolescente ou adulta (especialmente quando vítima e agressor se 
conhecem. A presunção de violência para a vítima de até 14 anos facilita a 
constituição de evidências pelos policiais (não sendo preciso provar o não-
consentimento e a violência) e, por outro lado, evidencia a dificuldade 
encontrada pela polícia para constituir provas de não-consentimento para as 
vítimas de 14 anos ou mais. Mas a idade da vítima também influencia a 
não-instauração do inquérito por uma outra razão. A classe “14 anos ou 
mais” é a mais representada na não-instauração do inquérito policial, 
quando a solução é a “não-identificação do suspeito”, reforçando os 
achados anteriores a respeito da relação entre a idade da vítima e a relação 
de conhecimento desta com o agressor. (T5, 2007). 

 
Segundo a autora, no artigo T5, as variáveis “vontade da vítima de processar” e “não 

identificação do suspeito”, são duas importantes características do crime de estupro, no que 

se refere à decisão da polícia de dar (ou não) prosseguimento ao caso, sendo os maiores 

determinantes da decisão de se considerar a queixa de estupro fundada. Influencia a 

decisão de não considerar a queixa fundada a não-conformidade da vítima a padrões de 

comportamento estabelecidos. Na decisão de acusar, o tipo de ofensa, o uso de arma e a 

idade da vítima aparecem como determinantes importantes, bem como o fato de o agressor 

ser preto e a vítima, branca. Na decisão de encaminhar o caso como crime sério, os 

principais determinantes são a seriedade da ofensa e a vontade da vítima de testemunhar, 

como explicitado anteriormente.  
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No decorrer do trabalho, debruçou-se sobre as categorias “patriarcado” e “violência 

sexual” e sua materialização no espaço intrafamiliar, perpetrada por homens contra 

mulheres na relacão principalmente entre parentes muito próximos, como pai, tio e irmão. 

Fundamentou-se o trabalho a partir dos estudos sobre patriarcado, gênero, violência e 

relações de poder que se referem ao enfrentamento deste fenômeno que é a violência 

sexual contras as mulheres.  A análise da violência sexual incidiu na compreensão de suas 

particularidades que, por sua vez, remeteram ao estudo dessa categoria fundamentada em 

um sistema de dominação-exploração pautado no patriarcado, racismo e capitalismo 

(SAFFIOTI, 1987), cujo ideário se presentifica em todas as relações sociais.  

Foram encontradas poucas publicações de Assistentes Sociais sobre a temática da 

violência sexual, tanto é que neste trabalho foram analisadas publicações de profissionais 

de outras áreas. Portanto, questionou-se o porque dos assistentes sociais não obeterem 

como enfoque de estudo a violência sexual. Indaga-se também o fato das pesquisas 

encontradas terem como foco crianças e adolescente e não mulheres na fase adulta, 

obtendo assim, um recorte geracional de crianças e adolescentes, o que pode ser 

observado após análise dos artigos científicos T1, T2, T3, T4, T5 e T6. 

Foi constante a ideia de que a violência sexual é um fenômeno social, que fere os 

direitos fundamentais do ser humano, porém os autores referem-se aos casos de violência 

sexual contra crianças e adolescentes. Com isso, fica a inquientação do porquê de não se 

falar em vioência sexual contra mulheres na fase adulta. Será por causa da pouca denúncia 

realizada por tais vítimas, como mencionado pelos autores? Será que pelo fato da crriança 

ter menos poder de defesa cause mais indignação e comoção social, gerando mais 

pesquias? Porém, nos perguntamos, até que ponto mulheres adulltas tem como se defender 

da violência sexual numa sociedade patriarcal onde os homens são legitimados a ter poder 

sobre a seualidade e a vida das mulheres, como exposto no decorrer do trabalho.  

Ao longo da pesquisa foi problematizada a ideia que violência sexual causada por 

transtornos mentais do agressor, ou por ter sofrido violência na própria infância, entretanto, 

mostrou-se que essa não é uma regra e nem está em grande porcentagem de motivações 

que levaram a violência sexual, evidenciando que, quando se trabalha na perspectiva de 

tratamento, ou mesmo cura do agressor, dá-se ênfase ao indivíduo, retirando, desprezando, 

ou colocando em segundo plano o fato da violência sexual ser uma violência estrutural 

vivenciada na ordem patriarcal de gênero e potencializada com o modo de produção 

capitalista que gera a exploração sexual. Deve-se lembrar que, a violência sexual encontra-

se vinculada ao processo de dominação-exploração ou exploração dominação, que se 

reflete nas unidades entre racismo, patriarcado e capitalismo.  
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