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APORTES INTRODUTÓRIOS SOBRE VIOLÊNCIA DE 

GÊNERO E CRIMINOLOGIA FEMINISTA 

 

s características da pós-modernidade contribuíram 

para elevar a descrença em relação ao essencia-

lismo na teoria social. O mesmo fenômeno ocor-

reu na criminologia em geral e, especialmente, na 

criminologia crítica. Assim, os discursos univer-

salizantes estão perdendo força, contexto no qual os recortes 

dos discursos criminológicos feministas manifestam sua preo-

cupação com as vítimas de crimes de violência doméstica e 

sexual e com a falta de tratamento sobre estes temas pela cri-

minologia
5
. Também demonstram, de forma crítica, sua indig-

nação no que se refere ao tratamento dado às mulheres delin-

quentes pelos sistemas penal e penitenciário. 

No entanto, há de se destacar que não existe um único 

posicionamento feminista em cada um desses temas. A opção 

por uma ou outra posição seguiu o que se passou na teoria fe-

minista em geral, de modo que as primeiras críticas à crimino-

logia surgiram dos discursos feministas radicais, das décadas 

de 1960 e de 1970. De meados dos anos 1980 até hoje se de-

senvolveram discursos feministas sobre a base de outras diver-

sas posições genealógicas, em que uns desses pensamentos 

estão dedicados ao objetivo de desconstruir o “falocentrismo”, 

ao passo que outros pretendem “desessencializar” a criminali-

dade feminina, objetivando forçar um comprometimento com a 

ação política pela justiça social, e outros ainda tendem a “es-

sencializar” as mulheres como sujeitos unificados de uma or-

dem social dominada pelo masculino (CARRINGTON, 2006, 

p. 241). 

O presente trabalho caminha na direção de uma análise 
                                                      
5 Uma severa crítica à criminologia tradicional e aos discursos jurídicos que funda-

mentam as teorias da pena e a opção do Estado pelo enfrentamento dos profundos 

problemas sociais pela via do punitivismo exacerbado pode ser vista em Bozza 

(2013). 

A 
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da violência de gênero
6
 pautada pela vitimologia, tendo como 

objeto de estudo a mulher na qualidade de vítima de violências 

corporais e sexuais, excluindo da análise a etiologia, individual 

ou sócio-estrutural, bem como os processos de definição da 

criminalidade e da criminalização feminina. Uma ligação entre 

as culturas da violência, em âmbito mais geral, e do estupro, 

em recorte mais específico, com o destino constitucional brasi-

leiro da cultura da paz também é feita neste estudo, sempre na 

visão transversal da criminologia feminista. 

Assim, o artigo toma como ponto de partida a ideia de 

que as mulheres podem ser identificadas como sujeitos unifica-

dos de uma ordem social dominada pelo masculino. Para tanto, 

enfrentamos a questão da violência contra a mulher a partir de 

uma matriz sociológica marxista, pela qual as relações de do-

minação devem ser entendidas como reflexo do modo de pro-

dução capitalista, que se verifica na estrutura social e orienta a 

produção da cultura em todas as relações de poder. Além disso, 

avança o trabalho sob a influência do pensamento de Foucault 

(1983), no sentido de que as relações de poder e a consequente 

produção de uma cultura patriarcal não se verificam apenas de 

maneira vertical, da sobre-estrutura (Estado) para a base da 

estrutura social, mas também ocorrem de maneira horizontal 

(poder disciplinar), nas instituições sociais, como família, igre-

ja, escolas, sindicatos etc., e determinam, em parte, o modo de 

ser de todos os sujeitos. 

Logo, em termos mais amplos, as relações entre estrutu-

ra social e cultura é que orientam o desenvolvimento deste tex-

to, cujo objetivo específico é o de lançar luzes de ribalta ao 
                                                      
6 Lembramos, de início, que gênero significa, em essência, diferença socialmente 

construída. Neste quadro, a violência de gênero contra a mulher pode assumir várias 

formas, indo da mais comum, a violência doméstica em si (física, sexual, psicológi-

ca, moral, psíquica), passando pela mais tipicamente sexual (no ambiente laboral, 

por exemplo), chegando aos seus fenômenos mais recentes de manifestações, como 

os da pornografia de vingança, que ganhou força com a popularização das redes 

sociais e das mensagens instantâneas veiculadoras de fotos e outros tipos de ima-

gens. Sobre esta última forma, veja Buzzi (2016). 
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aceso debate que hoje cerca o tema no Brasil, com o fito prin-

cipal de evidenciar alguns dos muitos mecanismos sociais, cul-

turais e jurídicos que, historicamente, viabilizam a negação da 

autonomia da mulher sobre a sexualidade e o próprio corpo, em 

legado patriarcal machista e sexista no processo de construção 

da inferioridade feminina e da pretensamente neutra superiori-

dade dominante masculina. 

 

A ESTRUTURA SOCIAL QUE SEDIA UM SISTEMA PE-

NAL SELETIVO ORIENTADO PELO PATRIARCADO E 

PELO CAPITALISMO: ESPAÇOS, PAPÉIS, FUNÇÕES E 

ESTEREOTIPIAS 

 

A análise do funcionamento interno do sistema penal, 

na qualidade de mecanismo de controle social, somente torna-

se completa quando se o reconduz à estrutura social profunda 

que o condiciona, ainda marcada, em países como o Brasil, 

pela tríade capitalismo, patriarcado e racismo. 

O sistema penal, como subsistema integrante do sistema 

social, configura um exercício do poder que age para expressar, 

reproduzir e relegitimar as seletividades classista, racista e se-

xista das relações que ocorrem na estrutura social. Segundo a 

lição de Vera Regina Pereira de Andrade (2014, p. 140) “a es-

trutura e o simbolismo de gênero operam nas entranhas de sua 

estrutura conceitual, de seu saber legitimador, de suas institui-

ções, a começar pela linguagem [...]”. Isto em dimensão ma-

crossociológica. No âmbito micro, o sistema penal funciona 

como o exercício de um poder que produz subjetividades biná-

rias (pessoas boas e más, masculino e feminino, brancos e ne-

gros, pobres e ricos). Já no espaço macro, ensina ainda Vera de 

Andrade, “implica um exercício de poder (de homens e mulhe-

res)” que reproduz estruturas, instituições e simbolismos. Ocu-

pa, assim, o sistema penal, “um importantíssimo lugar na ma-

nutenção do status quo social” (2014, p. 140). 
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Embora o patriarcado esteja em desconstrução, princi-

palmente no sistema penal ele continua operante, razão pela 

qual se torna importante trabalhar, rapidamente, a construção 

social dos gêneros (dicotomia masculino-feminino) nesse modo 

de organização social. Para tanto, é necessário falar na divisão 

entre espaços público e privado, bem como na divisão social do 

trabalho, onde jogam papéis e estereótipos que afetam a todas 

as mulheres, sem distinção dos seus graus de instrução, de clas-

se social, de cor, de raça, de profissão, de ideologia etc. O ma-

chismo e a violência sexista por ele fomentada, como legados 

do patriarcado, atingem indistintamente as mulheres em suas 

vidas, destinos, trabalhos, lutas e presenças em espaços públi-

cos, não importando que sejam ricas ou pobres, cultas ou incul-

tas, letradas ou analfabetas, de direita ou de esquerda. Já ficou 

demonstrado, no caso ainda em aberto do impeachment da pre-

sidente Dilma Rousseff, o quanto ela, e sua maior opositora na 

qualidade de acusadora inicial, Janaína Paschoal, sofreram o 

mesmo tipo de misoginia (BESTER; BITTENCOURT, 2016, 

online). A própria advogada Janaína se deu conta, depois, do 

quanto serviu e em seguida fora “esquecida” por seus colegas 

de empreitada, homens, contra a mulher presidente (BESTER, 

2016, online; JANAÍNA..., 2016, online). 

É que como local da produção material, a esfera pública 

centraliza relações de propriedade e de trabalho, apresentando 

o “homem” como sujeito produtivo. O estereótipo do “homem 

produtivo” corresponde ao “homem racional-ativo-forte-

potente-guerreiro-viril-possuidor” (ANDRADE, 2014, p. 141). 

Podemos aí somar agora, no arranjo neoliberal, o homem con-

sumidor. 

Na qualidade de lugar da reprodução natural, a esfera 

privada aparece como o local das relações familiares, e apre-

senta como protagonista a figura da mulher, com a repressão de 

sua sexualidade pela função de reprodução e do seu potencial 

produtivo pela função de cuidado da casa e dos filhos. É aqui 
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que se apresenta a dominação patriarcal. Os papéis subordina-

dos e inferiores de esposa, mãe e trabalhadora doméstica cons-

troem o estereótipo do feminino. A mulher aparece como uma 

“criatura emocional-subjetiva-passiva-frágil-impotente-

pacífica-recatada-doméstica-possuída” (ANDRADE, 2014, p. 

142). Seguindo essa lógica, fica o espaço público reservado ao 

homem, que deve cumprir o papel de administrador dos bens, 

enquanto à mulher resta o espaço privado, reservado às funções 

de mãe e de esposa, estereótipo da passividade. Neste contexto, 

quando algumas mulheres assumem, por exemplo, a defesa do 

perfil de serem “apenas femininas”, em postura muitas vezes 

cômoda de fragilidade inerte, contrapondo-se a outras mulheres 

que se dizem “feministas”, acabam também reforçando o este-

reótipo já antes desenhado pelas relações de poder estruturais e 

estruturantes da sociedade nessa cultura patriarcal. Tal postura 

geralmente é inconsciente, mas pode ser consciente. Seja como 

for, revela desconhecimento sobre a caminhada histórica das 

conquistas de direitos para todo o gênero feminino, em regra 

pautada pelos movimentos feministas e encampada por alguns 

partidos políticos em suas funções legislativas criadoras do 

Direito. Por certo que não foram, não são e não serão os opres-

sores a lutar pelos direitos dos oprimidos em uma dada estrutu-

ra social. 

Esse simbolismo de gênero enraizado na estrutura soci-

al faz com que homens e mulheres reproduzam referida polari-

dade de valores culturais e históricos como se fossem decorren-

tes de diferenças naturais. As mulheres são interpretadas como 

pertencentes a um gênero subordinado, e seus papéis sociais, 

bem como a falta de acesso ao espaço público, são definidos e 

interpretados como características ligadas a um determinado 

sexo biológico, e não a outro. 

É nesta mesma bipolaridade de gênero que culturalmen-

te se percebe no estereótipo do homem (ativo e público) a figu-

ra do criminoso, e na mulher, submissa ao espaço privado, frá-
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gil e recatada, a figura da vítima. Os homens improdutivos e 

não consumidores são tratados pelo sistema penal como pesso-

as perigosas, sobre os quais recaem os processos de criminali-

zação. Já às mulheres, reificadas na construção social dos gêne-

ros como pertencentes ao espaço privado, corresponde o este-

reótipo preferencial e ainda dominante de vítimas.
7
 

O sistema penal atua de forma residual em relação aos 

sistemas de controle social informais, mas funciona como um 

instrumento de reforço dos controles informais masculino e 

feminino, com seus respectivos espaços, papéis e estereótipos 

(ANDRADE, 2014, p. 144). 

Em uma primeira dimensão, por meio da pena pública, 

o sistema penal dirige-se ao controle dos homens na qualidade 

de cumpridores de papéis masculinos na esfera pública da pro-

dução material, assim fazendo parte do controle do mercado e 

reproduzindo o controle de uma classe sobre a outra. Deste 

modo, mantém as relações de produção, atuando seletivamente 

sobre os homens que, por qualquer motivo, restaram formal-

mente excluídos da economia e do mercado de trabalho, bem 

como daqueles que estão na condição de não consumidores. Já 

em uma segunda dimensão, o controle social age sobre as mu-

lheres, dando-se no âmbito privado, especialmente no ambiente 

familiar, por pais, padrastos e maridos, e também no ambiente 

da escola e das igrejas. Segundo Vera Andrade (2014, p. 145, 

grifos da autora), “paradoxalmente, a violência contra a mulher 

(crianças, jovens e adultas), dos maus-tratos à violação e ao 

homicídio, reveste-se muitas vezes, aqui, de pena privada 

                                                      
7 Por mais que atualmente seja crescente o encarceramento feminino, principalmente 

em razão de as mulheres terem assumido papéis “masculinos” no mercado de traba-

lho e no âmbito familiar (cada vez mais as mulheres passam a trabalhar no mundo 

laboral formal, acumulando trabalhos doméstico e externo, bem como assumindo o 

papel de provedoras do lar) – sendo esta mesma mentalidade, ou necessidade, que 

faz com que aquelas que tenham companheiros traficantes passem a auxiliá-los no 

tráfico de entorpecentes em situações de dificuldade financeira –, é ainda evidente a 

sobrerrepresentação masculina nos cárceres, quando comparada com a representação 

feminina. 
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equivalente à pena pública”. 

Maria Lúcia Karam (1995, p. 147) afirma que: 
[...] o controle da sexualidade feminina, através de seu aprisi-

onamento na função reprodutora, historicamente constitui, ao 

lado da centralidade do trabalho doméstico, um dos dois 

grandes eixos pelos quais se concretizam as relações específi-

cas de dominação, estabelecidas no plano individual pela es-

truturação do patriarcado.  

Como o centro do domínio do masculino sobre o femi-

nino se faz pelo controle da sexualidade, o sistema penal recor-

ta a violência contra a mulher pela vitimização sexual, especi-

ficamente pelo crime de estupro. 

E aqui a seletividade desse sistema atua com mais in-

tensidade, pois não seleciona apenas quem são os autores do 

fato, mas principalmente, quem são as vítimas. Como sublógi-

ca da seletividade na definição de quem é o criminoso, desen-

volve-se a chamada “lógica da honestidade”, para definir quem 

pode ser considerada vítima. Com mais frequência o sistema 

penal deixa de olhar para o fato e coloca sua atenção especifi-

camente nos sujeitos envolvidos (ANDRADE, 2014, p. 147). 

 

A SUBLÓGICA DA SELETIVIDADE DO SISTEMA PENAL 

CONTROLADOR DA SEXUALIDADE FEMININA – BI-

NARISMO MULHER HONESTA VERSUS MULHER DE-

SONESTA: QUAL PODE SER VÍTIMA? 

 

Segundo esta lógica, ainda vigente e de difícil erradica-

ção, o que está em jogo é a definição de honestidade feminina, 

orientada por metarregras terríveis. A honestidade masculina, 

nisto, pouco importa. As mulheres consideradas honestas desde 

o ponto de vista da moral machista dominante são consideradas 

vítimas, enquanto as que se desviam do padrão moral machista 

dominante e, por isso, consideradas “desonestas”, com fre-

quência são abandonadas pelo sistema penal à sua própria sor-

te. Embora o tipo penal de estupro não contenha o elemento 
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normativo “honesta” como seu integrante para designar o sujei-

to passivo do crime, na hermenêutica dos crimes sexuais a ló-

gica da honestidade parece estar sempre presente. Está no in-

consciente. É da cultura. É uma arapuca que pega inclusive 

hermeneutas com anos e anos de estudos, até mesmo pós-

graduados. 

Regra geral, em depoimentos perante autoridades poli-

ciais ou perante o Poder Judiciário, a vida sexual pregressa da 

mulher vítima de estupro, a roupa que usava no momento do 

crime, o local em que a vítima estava, seus hábitos, seus com-

portamentos, o que dizia, os enfeites que usava, os decotes, as 

cores e os tons dos batons etc., são objeto de questionamento a 

todo o momento. Levantam suspeitas. Depõem contra ela. É 

dizer: em determinados casos procura-se afastar a responsabili-

dade penal do autor com argumentos que não se refiram ao 

fato. 

Em uma inversão de valores, as mulheres interpretadas 

como desonestas do ponto de vista da moral sexual perdem o 

papel de vítima de estupro, sob argumentos preconceituosos 

que reconhecem a possibilidade de a vítima ter consentido, 

gostado ou tido prazer com a relação sexual, ter provocado ou 

forjado o estupro, principalmente quando o autor do fato não 

corresponder ao estereótipo de estuprador (ANDRADE, 2014, 

p. 147). 

Resta claro que o que se busca tutelar com a criminali-

zação do estupro é a moral sexual machista e conservadora de 

nossa sociedade patriarcal. A liberdade sexual, bem jurídico 

indicado pela ciência penal como objeto de proteção da norma, 

fica em segundo plano. 

Dessa forma o sistema penal funciona para o que sem-

pre serviu, desde sua gênese: a manutenção do capitalismo e do 

patriarcado como elementos estruturantes de nossa sociedade. 

A moralidade no campo da sexualidade feminina se restringe à 

sua função reprodutora dentro do casamento, e está protegida 
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sob o signo da honestidade. Com a proteção da honestidade 

sexual feminina (monogâmica, comprometida com o casamen-

to) protege-se diretamente a unidade familiar e, indiretamente, 

a sucessão da propriedade privada, que mantém a unidade e a 

continuidade da classe burguesa na sociedade capitalista. Aqui 

reside a quintessência da relação simbiótica entre patriarcado e 

capitalismo. 

 

SOBRE A CHAMADA CULTURA DO ESTUPRO: UMA 

LÓGICA TODA PRÓPRIA EM CONTEXTO DE CULTURA 

DA VIOLÊNCIA 

 

Ao já exposto acresça-se uma forte e enraizada questão 

cultural, que, ao reforçar mecanismos de culpabilização das 

vítimas, favorece a impunidade dos seus agressores, dificultan-

do que os registros de denúncias sejam feitos, uma vez que 

muitas das próprias mulheres agredidas passam a se sentirem 

culpadas. 

O termo cultura do estupro deriva de “rape culture” 

(RAPE..., online, 2016), que foi cunhado por feministas nos 

Estados Unidos da América do Norte, na década de 1970. Se-

gundo Camila Moraes (2016, online, grifos da autora), dela faz 

parte a culpabilização das vítimas por parte da sociedade, con-

siderando-as como “mulheres que fazem por merecer os ata-

ques que sofrem usando roupas curtas e decotadas, andando em 

más companhias e consumindo bebidas alcóolicas em festas 

que não deveriam frequentar se fossem moças de família”. É 

cultura que está presente nas normas jurídicas, na linguagem, 

nas letras de algumas músicas, nas imagens comerciais e em 

mais uma série de fenômenos. Moraes citou, para demonstrar 

isso, o que escreveu, por exemplo, o cantor Lobão em seu per-

fil do Twitter: “Não é de se surpreender esses lamentáveis ca-

sos de estupro. Num país que fabrica miniputas, com uma farta 

erotização precoce e com severa infantilização da população 
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[...]”. 

Em trabalho sobre o cotidiano autoritário brasileiro, 

Márcia Tiburi (2016, p. 105) se refere a uma “lógica do estu-

pro”, que opera o modo de pensar a relação sexual entre ho-

mens e mulheres.  Segundo essa lógica:  
a vítima – uma mulher – não tem saída: de qualquer modo ela 

será condenada quando, de antemão e sem análise, ela já foi 

julgada. Cedendo ao estupro ou não, ela será condenada. A 

vítima é sempre questionada segundo a lógica do estupro que, 

desde a época da Inquisição, era objeto de um sujeito que fa-

ria dela o que bem quisesse. O criminoso, na lógica do estu-

pro, não é questionado, porque ele é homem e, segundo a ló-

gica do estupro, não se objetifica um homem.  

Nessa lógica, a culpa sempre recai sobre a vítima, de 

forma a excluir a responsabilidade do estuprador por seu ato. O 

estuprador, apoiado pelo senso comum, ao projetar sua culpa 

na mulher, que merece o tratamento pela forma de se vestir, 

por sua vida sexual pregressa, pelos lugares que frequenta etc., 

aproveita melhor sua liberdade (TIBURI, 2016, p. 105). 

Como pesquisadora responsável pela coleta de material 

representando decisões judiciais da Região Sul do Brasil, a 

coautora deste artigo participou, em 1997, de pesquisa empírica 

densa, original e então pioneira no Direito brasileiro, que co-

briu as cinco regiões do País em termos de demolidoras análi-

ses dos discursos presentes em decisões judiciais, proferidas ao 

longo de um período de dez anos, justamente em casos de estu-

pros, de modo a identificar a presença de argumentos ou fun-

damentos machistas, patriarcalistas, misóginos. Uma das deci-

sões paradigmáticas quanto a tais argumentos acabou dando o 

título ao livro resultante da pesquisa, contendo a indagação se 

dado estupro teria sido um crime realmente ou uma “cortesia” 

do agressor à mulher, já que esta teria se oferecido a ele, mes-

mo que indiretamente, por ser “amorosa com outros rapazes” e 

uma “falsa virgem” (PIMENTEL; SCHRITZMEYER; PAND-

JIARJIAN, 1998, p. 19). A partir da violência contra a mulher, 

objeto maior da obra, examinada em 50 julgados de casos judi-



782 |               RJLB, Ano 2 (2016), nº 4 

 

 

ciais paradigmáticos, foi possível demonstrar a distribuição 

desigual de justiça, assentada em discriminações e estereótipos 

de gênero, condicionantes de respostas do Judiciário. 

Em seu Prefácio a esse pungente livro intitulado “Estu-

pro: crime ou cortesia?”, Celso Campilongo (PIMENTEL; 

SCHRITZMEYER; PANDJIARJIAN, 1998, p. 15) foi lapidar: 
´neurose histérica´, ´fazer sexo diariamente´, ´mundana´, 

´boas intenções com a vítima´ e outras pérolas retóricas dos 

operadores jurídicos, muito bem registradas nas análises que 

as autoras fazem dos processos, exemplificam bem como o 

princípio jurídico-constitucional da igualdade é deixado de 

lado e abre espaço para decisões que corrompem o código bi-

nário operacional do direito (lícito/ilícito) e o substituem por 

códigos  orientados para outras finalidades (bom/mal, mo-

ral/imoral, verdadeiro/falso). Com isso, perde-se a especifici-

dade funcional do Direito e esvazia-se sua capacidade de ga-

rantir e organizar a complexidade. Reduz-se a taxa de legali-

dade em nome de um moralismo implícito, difuso e substan-

cialista. 

Na sua recente e já referida obra, Tiburi demonstra, por 

outros caminhos, que segue sendo certo não haver autor de 

estupro que queira ser responsabilizado por seu ato, pois res-

ponsabilizar-se tem como consequência o reconhecimento de 

que a pessoa lesada por sua ação tem o direito de reivindicar a 

reparação pelo dano sofrido e que, além disso, na lógica do 

estupro, “o estuprador não é culpado por seu ato porque ele age 

dentro da lógica sustentada socialmente, o que implica uma 

“´razão´ das coisas” (2016, p. 105-106). 

Por outro lado, Maria Karam preocupa-se com a imedi-

ata ligação entre graves fatos que são os crimes de estupro e a 

utilização da expressão “cultura do estupro” no Brasil. Afirma 

que “o estupro é objeto de intenso repúdio pela imensa maioria 

da população brasileira, a ponto de acusados e condenados por 

tal conduta, quando presos, não poderem, em regra, ficar no 

‘convívio’ com os demais presos, sendo mantidos, ainda em 

regra, no chamado ‘seguro’ como forma de garantir sua inte-

gridade física” (2016, online). Para a mencionada autora, ao se 
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pretenderem “confundir resquícios da ideologia patriarcal, que 

ainda se revelam com lamentável frequência em atitudes ma-

chistas, com uma suposta ´cultura do estupro´, movimentos 

feministas e muitos homens [...] formularam um discurso ma-

nipulador”, criando um “clima artificialmente emocional”, que 

muitas vezes provoca efeitos negativos para se pensar o pro-

blema. Isto realçaria reações que, “além de alimentarem a ex-

pansão do poder punitivo (e a consequente multiplicação dos 

danos e dores provocados pelo sistema penal), acabam por ob-

literar medidas racionais e efetivas para um real enfrentamento 

dos fatos e condutas negativos cuja incidência se almeja afastar 

ou, pelo menos, reduzir” (2016, online). E continua: nestes 

casos, “a linguagem utilizada pode dificultar inclusive o reco-

nhecimento das subsistentes atitudes machistas presentes em 

nossa sociedade”. Assim, afirma: “o exagero e a artificialidade 

do discurso [...] podem contribuir para a recusa em reconhecer 

os efetivamente existentes resquícios da ideologia patriarcal” 

(KARAM, 2016, online). 

Deve-se ter em mente também que a utilização do sis-

tema penal para regular essas situações sociais problemáticas 

produz uma dupla vitimização à mulher. Não basta ter sido 

estuprada, tem que reviver o fato em depoimentos perante auto-

ridades policiais e judiciais, não raramente realizados por pes-

soas do gênero masculino, sem qualquer identificação com a 

vítima do estupro, quando não se encontram identificadas com 

a figura do estuprador
8
. Perguntas sobre a vida sexual pregressa 

                                                      
8 O fato em si de mulheres atuarem nessas áreas não significa que todo o tratamento 

recebido pelas vítimas seja adequado, pois há também mulheres que, em tais profis-

sões, são igualmente brutas e preconceituosas para com as mulheres vítimas de 

estupros, talvez por terem também introjetada uma visão machista dos fatos e da 

vida. Por outro lado, há delegados de polícia e agentes policiais homens, assim como 

escrivães, totalmente humanistas e sensibilizados com esses tipos de casos (e não se 

tome como regra o exemplo do delegado que primeiro atuou no recente caso da 

adolescente estuprada coletivamente no Rio de Janeiro, pois ali, antes de tudo, o erro 

inicial da Chefia de Polícia, da Secretaria Estadual de Segurança Pública, foi lotar o 

caso em uma Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, não em uma Delega-
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da vítima, suas vestes, o lugar em que se encontrava, a forma 

como olhava ou conversava com seu agressor, são frequentes, e 

mais uma vez coisificam a mulher, como se fosse a culpada por 

ter sido estuprada. O fato de a ação penal ser pública condicio-

nada à representação da ofendida, conforme redação constante 

no art. 225 do Código Penal brasileiro, ameniza essas mazelas. 

Porém, o fato de o crime de estupro ter figurado, até 2009, no 

Código Penal (Parte Especial), entre os crimes “contra os cos-

tumes” (Título VI), e não no Título (I) dos crimes contra a pes-

soa, realçava a coisificação do tema e da vítima em si. Com a 

Lei nº 12.015/2009 o nome do Título VI passou a ser Dos Cri-

mes contra a Dignidade Sexual
9
. 

Preocupa também a espetacularização dos crimes sexu-

ais, que produz anseio popular de vingança, muitas vezes fa-

zendo com que os limites jurídicos sejam ignorados pelos pró-

prios atores jurídicos, em sentido contrário. Há, com efeito, em 

tal orbe, casos em que a presunção de inocência tem sido igno-

rada pela prática judicial a partir do momento em que doutrina 

e jurisprudência dominantes admitem a palavra da vítima, iso-
                                                                                                                
cia da Criança e Adolescente Vítima, o que somente ocorreu após críticas de postura 

misógina e machista do titular da DRCI). No entanto, é sempre preferível que as 

unidades especializadas da Polícia Civil (Delegacia Especializada no Atendimento à 

Mulher-DEAM) sejam lotadas por policiais mulheres, o que torna, em regra, o aten-

dimento mais humanizado. O que a Lei Maria da Penha (nº 11.340/2006) e outras 

normas que tratam dos crimes de violência doméstica e sexual contra as mulheres 

preconizam é que todo o corpo de servidores das DEAM´s – e não só delas – tenha 

formação continuada em temáticas pertinentes. Prevê o art. 8º, VII da referida Lei 

que: “a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, 

do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enun-

ciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;”; o caput do art. 

8º e o seu referido inciso I dizem: “A política pública que visa coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de 

ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não 

governamentais, tendo por diretrizes: I – a integração operacional do Poder Judiciá-

rio, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança públi-

ca, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação; [...]”. 
9 No projeto de novo Código Penal, em tramitação no Congresso Nacional, mas em 

aparente estagnação em seu processo legislativo, o tipo penal do estupro segue 

classificado como crime “contra a dignidade sexual” (art. 180 e ss.). 
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ladamente, como prova suficiente para a condenação. Ainda 

que os enunciados doutrinários e jurisprudenciais se refiram à 

palavra da vítima somada a demais elementos probatórios, é 

sabido que esses demais elementos se referem apenas à morali-

dade sexual da vítima. Não se pode esquecer de que, como ad-

verte Karam: “antes e no curso do processo penal, não há qual-

quer verdade” (2016, online). Lucas Sada ampara esse enten-

dimento, explicando que a palavra da vítima não pode valer 

como absoluta, mesmo em tais casos: “não existe processo 

penal, inclusive por crime sexual, que não questione a palavra 

da vítima. Se não for assim (e alguns parecem desejar que não 

o seja), o que se tem é qualquer coisa menos o processo como 

pretendido pela Constituição de 1988” (2016, online). 

Além disso, a hediondez que a lei lhe atribui e a repu-

gna social ao crime de estupro, produtoras desse referido sen-

timento de vingança na população, fazem com que as pessoas 

possam ser classificadas em “estupráveis” e “não estupráveis” 

também em outro aspecto, o da figura dos estupradores. Parece 

que a pena real aplicada a estupradores dentro do sistema peni-

tenciário é normalizada pela população em geral, e até por mui-

tos gestores do sistema prisional, como “pena merecida”, corri-

gindo a branda pena que recebem por previsão legal
10

. Dá-se 

ali a reprodução do mesmo machismo relativo às mulheres, 

com a famosa frase sentenciada aos homens estupradores: “vai 

virar mulherzinha na prisão”, podendo, portanto, ser estuprado. 

Ora, isso é apologia a mais violência sexual, solução aflitiva 

que vê no estupro uma função corretiva ou de retribuição, na 

                                                      
10 Notamos que para o estupro coletivo (crime cometido com o concurso de duas ou 

mais pessoas), na vigência do atual Código Penal brasileiro não há qualificadora, 

apenas aumento de pena (CP, art. 226, I, c/c art. 223), enquanto que, se comparar-

mos o tipo penal com o do furto, o concurso de dois ou mais agentes configura 

forma qualificada (CP, art. 155, § 4º, IV), evidenciando, assim, a diferença de pesos 

e de medidas em um sistema não só patriarcal, mas, sobretudo, patrimonialista. Com 

isso, não estamos a defender como adequada a qualificadora no estupro, apenas 

demonstramos a lógica valorativa adotada pelo Código, que, além de machista e 

patriarcal, dá primazia ao patrimônio em relação às pessoas. 
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mesma moeda, do mal causado, assemelhando-se a outras res-

postas aflitivas inconstitucionais, como pena de morte e lin-

chamentos (SADA, 2016, online).  

Em síntese, a utilização do sistema penal em sua máxi-

ma operação para o controle das situações sociais aqui proble-

matizadas apenas produz mais violência, de toda espécie, sendo 

porta de entrada para o círculo altamente vicioso e deletério da 

cultura da violência vivida em nossos dias como regra (BES-

TER, 2013, online). Há muito que se demonstra a ineficácia 

das “punições aberrantes” na tentativa de reduzir qualquer tipo 

de criminalidade, inclusive a da violência sexual (GOMES, 

2016, online). E que se não utilize aqui o argumento garantista, 

desenvolvido por Ferrajoli (2002), no sentido de que a pena 

pública deve ser utilizada como prevenção de reações infor-

mais à criminalidade. Primeiro, porque não há qualquer prova 

empírica de referido argumento. Segundo, se for passível de 

comprovação, não há nada que nos faça parecer que as reações 

informais são mais violentas que a aplicação de pena privativa 

de liberdade. 

Procuramos demostrar, assim, ainda que em apertada 

síntese, como processos sociais de construção calculadamente 

diversa dos gêneros humanos, amparados pelo Direito, e logo 

depois pelos seus aplicadores, são responsáveis pela naturaliza-

ção daquilo que é, em sua gênese, culturalmente arbitrário. 

 

RECENTES CASOS EMBLEMÁTICOS DE ESTUPROS 

OCORRIDOS NO BRASIL 

 

O caso do estupro coletivo ocorrido no Rio de Janeiro, 

em maio de 2016, em que 33 homens teriam usado de forma 

violenta o corpo de uma jovem de 16 anos, desacordada, já foi 

exaustivamente exposto pelos meios de comunicação, em âm-

bitos nacional e internacional, bem como em textos opinativos 

e também científicos. Nas redes sociais, os índices de compar-



RJLB, Ano 2 (2016), nº 4               | 787 

 

 

tilhamentos de um vídeo com cenas do crime são altíssimos. 

Por isso mesmo, aqui vamos referir, brevemente, três casos 

ocorridos na mesma época, no Tocantins, que não alcançaram a 

mesma fama midiática e que guardam diferenças entre si, po-

rém que os consideramos igualmente paradigmáticos para este 

debate, fomentado sob o manto da referida cultura do estupro. 

O primeiro deles deu-se no Plano Diretor da capital 

Palmas, na região Norte da cidade, no dia 17 de maio de 2016, 

tendo resultado na morte da vítima do estupro, de apenas 17 

anos, que estava grávida de cinco meses, sendo adolescente em 

situação de exploração sexual
11

, assassinada com requintes de 

crueldade (VÍTIMA..., 2016, online). Casos como este ocorrem 

em muitas cidades brasileiras, apenas não ganham notoriedade. 

As vítimas trabalhadoras sexuais lutam há muito tempo pela 

regulamentação da profissão e contra os estigmas, o que lhes 

reduziria, também, as violências a que são sistematicamente 

submetidas (NOTA..., 2016, online). Diante das seletividades 

dos sistemas penal e cultural, regulamentar essa profissão tam-

bém reforçaria a crítica ao argumento de que trabalhadoras do 

sexo não podem ser vítimas de estupros. Neste sentido, avan-

çou o Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no 

mesmo dia 17 de maio de 2016, ao reforçar que o “serviço de 

natureza sexual em troca de remuneração” merece proteção 

jurídica (STJ, HC n. 211.888-TO). 

O segundo caso também aconteceu em Palmas, em 1º 

de junho de 2016, quando uma servidora pública, casada, de 31 

anos, foi vítima de sequestro relâmpago e roubo, em horário 

próximo ao do almoço, na solar Esplanada das Secretarias de 

Estado (porta da Procuradoria Geral do Estado do Tocantins), 

tendo sido obrigada a seguir em seu próprio carro até o setor 

Lago Sul, onde sofreu estupro pelo agressor, um adolescente de 

                                                      
11 Os movimentos feministas e de defesa de direitos humanos em geral recomendam 

não se usar a expressão “prostituta” para adolescentes, mas sim “sexualmente explo-

radas”.  
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17 anos, já com largo histórico policial (VÍTIMA..., 2016, on-

line). 

O terceiro caso aqui selecionado aconteceu na cidade de 

Chapada de Natividade (TO), no dia 2 de junho de 2016, onde 

uma adolescente de apenas 13 anos foi estuprada por três ho-

mens, sendo ela deficiente mental e dois dos suspeitos estupra-

dores também adolescentes, já infratores (ADOLESCENTE..., 

2016, online). 

 Relatos e histórias de vítimas, como esses menciona-

dos, e até com maiores crueldades, há vários pelo Brasil e co-

meçaram a pulular muito recentemente em registros policiais e 

na imprensa. Será que aconteceram mais casos dessas violên-

cias de gênero nos últimos tempos ou isso sempre existiu? A 

segunda opção parece ser a mais acertada, havendo muitos ca-

sos que não vêm a público porque geralmente a voz a tais mu-

lheres é negada ou sufocada, principalmente porque a mídia 

tradicional costuma adotar uma postura de prévia culpabiliza-

ção a elas, muitas vezes até esforçando-se para encontrar nas 

suas atitudes a verdadeira causa, a explicação ou a razão à vio-

lência sofrida. Mesmo assim, as estatísticas brasileiras mostram 

que a cada onze minutos uma mulher é estuprada no País 

(NUNES, 2016, online), isto sem contarmos as subnotificações 

policiais
12

, pela própria natureza da violência, que inibe por 

vergonha, por medo da exposição e dos eventuais constrangi-

mentos que as vítimas venham a sofrer em ambiente policial ou 

judicial, ou simplesmente pelo receio da própria revitimização 

antes referida. Portanto, ainda que muitos não gostem ou não 

queiram aceitar, os fatos concretos da vida e os estudos cientí-

ficos atestam existir sim uma cultura do estupro em nossa soci-

edade ainda fortemente patriarcal, machista e hipócrita. 

O estuprador típico não é um monstro que excepcio-

                                                      
12 O Fórum Brasileiro de Segurança Pública chama a atenção para a alta taxa de 

subnotificação do estupro. A entidade estima que apenas 30% a 35% dos casos são 

registrados (MORAES, 2016, online). 
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nalmente ataca, um psicopata terrível, distante do ambiente 

habitual das vítimas. Estatísticas mostram que, no geral, “70% 

dos estupros são cometidos por parentes, namorados ou ami-

gos/conhecidos da vítima, o que indica que o principal inimigo 

está dentro de casa e que a violência nasce dentro dos lares” 

(CERQUEIRA; COELHO, 2014, p. 9). Logo, em sua imensa 

maioria, os autores dos crimes de estupros são pessoas comuns, 

do ambiente doméstico (sobretudo pais e padrastos) ou do cír-

culo de amizades e de vizinhos das vítimas. É neste sentido que 

os movimentos feministas costumam usar a expressão “cultura 

do estupro”, para designar tal crime como um fenômeno co-

mum e disseminado, não excepcional, rebatendo também o 

argumento de que a vítima favorece a ação do agressor, ofere-

ce-se ou “pede” para ser estuprada. Afinal, como sustentar tal 

falácia diante de estupros de bebês com pouco mais de um ano 

de idade, de alunas com cinco ou menos anos de idade violadas 

sexualmente em escolas públicas, de jovens deficientes men-

tais, alcoolizadas ou dopadas com substâncias que lhes tiram a 

consciência? Por acaso é possível afirmar-se que tais vítimas 

tenham pedido ou querido ser estupradas? 

 

PROPOSIÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO PROBLEMA – 

AS RESPOSTAS TRADICIONAIS 

 

Diante de casos polêmicos e chocantes, a um só tempo 

altamente agressivos e delicados, como os dos estupros acima 

elencados na qualidade de paradigmáticos em crueldades, e 

que, notadamente, apresentam repercussão midiática na socie-

dade do espetáculo que marca a contemporaneidade, inclusive 

como assassina de identidades, as soluções apresentadas pelo 

Estado detentor do monopólio da violência dita legítima geral-

mente também passam pelos mesmos caminhos midiáticos de 

espetacularização, sem qualquer compromisso maior com o 

humanismo e o respeito aos princípios e direitos fundamentais 
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que configuram um processo penal que seja realmente executa-

do conforme a Constituição Federal. Pelos limites deste texto, 

ressaltamos apenas três desses caminhos tradicionais como 

saídas para a problemática posta. 

 

A MAXIMIZAÇÃO DO PUNITIVISMO PELA VINGANÇA 

AOS AGRESSORES NA EXECUÇÃO DA PENA 

 

No Brasil, o discurso punitivista extremado
13

 encampa-

do por vários setores da sociedade se reflete, por exemplo, na 

obsessão pelo encarceramento e na defesa da pena de morte. 

No campo dos crimes de estupro, o recrudescimento dá-se, 

sobretudo, na execução da pena, já em ambiente carcerário, 

onde o que se tem visto vigorar é a Lei de Talião (quando não 

são levados ao “seguro” os estupradores são estuprados pelos 

demais detentos).  É compreensível, inclusive, que vítimas ou 

seus familiares desejem a vingança privada nas suas formas 

“mais brutais” – até porque, em qualquer ação que tenham nes-

te sentido, que venham a configurar tipos penais, sofrerão as 

consequências de seus atos delitivos –, mas isto não pode ser 

empreendido pelo Estado, ou permitido por ele, por culpa in 

vigilando (omissões na guarda dos seus prisioneiros). 

 

O RECRUDESCIMENTO DAS PENAS PARA CASOS FU-

TUROS 

 

É de ser criticada a tendência de criminalização e de 

punitivismo que temos observado nas discussões acerca do 

problema, como se a resposta penal fosse a mais importante e 

única saída possível, quando deve, há muito, ser a última. A 

ideia de última ratio esvazia-se quando se vê, como nos deba-

tes atuais, por exemplo, a proposição legislativa, recentemente 

                                                      
13 Uma densa e profunda crítica ao expansionismo penal pode ser vista em Bozza 

(2015). 
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aprovada pelo Senado Federal, aumentando a pena em caso de 

estupro coletivo e autonomizando a tipificação desse tipo penal 

(LINDNER, 2016, online). O fato de tal projeto ser de autoria 

de uma parlamentar mulher parece um avanço, mas no fundo 

apenas confirma o equívoco de entendimento cultural que a 

questão toda possui e revela. 

Tal exemplo apenas valida a tese de que a atividade le-

gislativa no Brasil, em casos como este, costuma ser reativa ao 

clamor das massas eleitorais e da mídia, visando a dar respos-

tas rápidas e espetaculares, criando normas ditas de emergência 

ou de pânico, geralmente irresponsáveis e geradoras de mais 

problemas sociais, muitas vezes passando por cima da Consti-

tuição. De pouco ou nada servem tais normas para o enfrenta-

mento eficaz do problema da violência sexual, pois, passados 

seus efeitos anestésicos, tudo volta a ser como antes, ou até 

pior, pois mais exposições se geram às vítimas e mais estupra-

dores serão estuprados nas prisões, repetindo, em lógica inver-

sa, a mesma cultura de violência que se quer combater. 

 

A REVITIMIZAÇÃO DO GÊNERO FEMININO VIA NOR-

MAS FEITAS POR HOMENS 

 

Na seara sob enfoque neste artigo houve avanços nor-

mativos no Brasil em 2012 (Lei nº 12.015), até pelos clamores 

dos movimentos sociais feministas, encampados por boa parte 

da doutrina jurídica, quando o estupro passou a ser crime hedi-

ondo e teve o seu conceito ampliado
14

, em suas mais variadas 

                                                      
14 Também na Alemanha, por exemplo, muito recentemente algo similar se deu, 

após anos de amplas discussões, reforçadas pela onda de agressões a cerca de mil 

mulheres por parte de imigrantes e solicitantes de asilo, ocorrida na noite do Réveil-

lon de 2015, em Colônia. Por unanimidade dos seus 601 integrantes, o Bundestag 

(Câmara dos Deputados) aprovou, no dia 7/7/2016, a reforma – que ainda precisa 

passar pelo Senado – do artigo 177 do Código Penal do país, implicando uma mu-

dança na definição das condições para que um ato seja considerado uma agressão 

sexual ou um estupro. Até tal data, era preciso que o agressor tivesse usado de vio-

lência ou pelo menos ameaçado recorrer a ela; ou que a vítima fosse incapaz de se 
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possibilidades (cometido por qualquer ato libidinoso, não mais 

apenas por conjunção carnal), bem como quanto aos seus agen-

tes (autorias tanto por homens como por mulheres). Porém, há 

também retrocessos normativos, atualmente anunciados. 

Uma dessas normas projetadas traduz-se no PL 

5.069/2013, que vem alterando, para muito pior, o acesso ao 

atendimento médico-hospitalar, inclusive para a realização do 

aborto autorizado por lei, às vítimas de abusos sexuais. O pro-

jeto de lei, em tramitação, também visa a deixar o Estado de 

fornecer a pílula do dia seguinte, além de penalizar os agentes 

de saúde que queiram atender a tais vítimas mulheres, entre 

outras involuções. O retrocesso que tal proposição legislativa 

anuncia aponta para anos pretéritos, quando se denunciavam as 

precariedades e o machismo reinante no sistema público de 

saúde brasileiro para o adequado atendimento das mulheres que 

desejassem fazer abortos necessários (ditos legais) nos casos de 

estupro (BESTER, 1997, p. 2). Sem nenhuma mulher parla-

mentar participando, configura o típico caso de proposição 

legislativa para criar norma a decidir os destinos e a saúde de 

mulheres, mas pensada e escrita exclusivamente por homens 

(FERNANDES, 2016, online). 

 

A SAÍDA PREVENTIVA APONTADA PELA EDUCAÇÃO 

 

No caldo da cultura dos estupradores, com lastro na mi-

soginia e no machismo, chegou-se ao cúmulo de muito recen-

                                                                                                                
proteger. Portanto, a lei não contemplava casos como o de uma mulher que foi 

obrigada pelo marido a manter relações sexuais mesmo se negando a isso. Possivel-

mente ela não tenha querido gritar ou brigar para não acordar as crianças da casa, 

mas, considerando a ausência de uma resistência física, o Tribunal Federal de Justiça 

do país considerou, em 2012, que o homem em questão não cometera nenhum cri-

me. A legislação anterior punia o abuso sexual apenas se a vítima tivesse resistido 

fisicamente; agora, basta que diga “não”. “O espírito que envolve a atual reforma 

legal é que as palavras pronunciadas pela vítima são consideradas como definitivas. 

Basta que esta diga ´não´ ou ´pare´, ou que mostre alguma outra forma de desconten-

tamento, como, por exemplo, chorar.” (DONCEL, 2016, online). 
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temente o ministro de Estado da Educação brasileiro receber, 

em agenda posteriormente confirmada, ex-ator de filmes por-

nográficos e conhecido estuprador confesso (MINISTRO..., 

2016, online). Com situações como essa, sentem-se muito à 

vontade os demais estupradores, reforçando o padrão cultural 

de socialização que incentiva a prepotente violência atribuída, 

esperada e até aceita de homens, e a posição de aceitação, de 

passividade e de vítimas conferidas às mulheres diante da colo-

cada superioridade arrogante e violenta desses mesmos ho-

mens. 

Ainda assim, e sobretudo diante disto, a educação segue 

sendo um desafio para trazer reflexões sobre tais comporta-

mentos machistas, misóginos e violentos, pautadas por conhe-

cimentos com adequadas fundamentações históricas, sociológi-

cas, psicológicas, jurídicas, filosóficas, econômicas. Nenhuma 

das áreas científicas consegue, sozinha, ser suficiente nas ex-

plicações e no enfrentamento desses fenômenos. É preciso um 

diálogo entre as áreas do conhecimento, em abordagem não só 

multi e interdisciplinar, mas também com enfoque transversal. 

Isto deve ser empreendido por programas de educação formal e 

não formal. 

Porém, outro exemplo na contramão da historiografia 

constitucional neste quadro vem novamente do Tocantins, onde 

o prefeito de Palmas, em março deste ano, de forma unipessoal, 

via uma medida provisória (MP nº 6/16), proibiu a discussão de 

qualquer temática de gênero e o uso de material didático cor-

respondente no sistema público de ensino, alterando, para tan-

to, o Plano Municipal de Educação. Com uma Câmara de Ve-

readores com forte perfil masculino, conservador e evangélico, 

tal MP foi logo convertida em Lei (nº 2.243, de 23 de março de 

2016), que está sendo agora arguida quanto ao descumprimento 

de preceitos fundamentais constitucionais. O pedido de propo-

sição de ADPF foi encaminhado pela Ordem dos Advogados 

do Brasil (OAB) Seccional do Tocantins, no dia 1/6/16, ao 
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Conselho Federal da OAB, após ter convocado Audiência Pú-

blica para discussão das normas e de seus objetos polêmicos, 

da qual resultou um Parecer Técnico Conjunto (nº 01/16 

OAB/TO), elaborado por seis Comissões Temáticas, documen-

to que foi apreciado pelo Conselho Estadual da OAB. 

Enquanto as relações de gênero e todas as questões que 

lhe são subjacentes não forem debatidas nos ambientes formais 

e informais de educação, essas equivocadamente arbitrárias e 

em si violentas construções socioculturais seguirão vigorando 

sem maiores questionamentos, como se naturais fossem. 

    

A RESPOSTA TRAZIDA PELA CULTURA DA PAZ: JUS-

TIÇA RESTAURATIVA 

 

A mais básica visão crítica sobre o sistema penal revela 

que o processo penal “moderno” tem pouco ou nada de positi-

vo para oferecer à vítima, a qual não tem nele qualquer centra-

lidade (SADA, 2016, online), posto que a relação fundamental 

estabelecida é entre indivíduo agressor e Estado, não havendo 

espaço, sobretudo, para o conhecimento relevante das dores da 

vítima, em especial as psíquico-emocionais (BESTER, 2016, 

online). É que esse processo, como ensina Sada, definitivamen-

te não é o locus ideal para o pleito do legítimo direito da vítima 

à reparação pelo fato delituoso, pois, caso assuma tal postura, 

“se transforma em revanchismo e vingança” (2016, online). 

Ademais, a reparação necessária não é apenas pecuniária, mas, 

sobretudo, relativa a danos psíquicos e psicológicos. 

Por isso é que, diante do exposto ao longo deste texto, 

resta como alternativa ao sistema de justiça criminal enquanto 

instrumento de controle social de referidas situações sociais 

problemáticas, em nível micro, a utilização de práticas restau-

rativas e, em nível macro, a superação de nosso sistema patri-

arcal-machista-capitalista. 

Portanto, a conclusão propositiva geral do presente arti-



RJLB, Ano 2 (2016), nº 4               | 795 

 

 

go aponta o caminho constitucional da cultura da paz, que am-

para, justifica e legitima a Justiça Restaurativa
15

, a única capaz 

de realmente ver e trabalhar a dor da vítima, tão forte e profun-

da em casos de violência sexual de gênero. 

 

b 
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