
MINICURSO 
ATUAÇÃO INTEGRADA PARA A 

RESPONSABILIZAÇÃO DOS 
AUTORES DE VIOLÊNCIA SEXUAL 
E A PROTEÇÃO DAS CRIANÇA E 

ADOLESCENTES VÍTIMAS DE 
CRIME



MÓDULO III

VIOLÊNCIA SEXUAL: A PERSPECTIVA DA SOCIEDADE 

PATRICIA LAGES

julho  de 2021



CULTURA DO ESTUPRO

● Termo surgiu nos anos 70: comportamentos sutis ou 
explícitos que silenciam ou relativizam a violência 
contra a mulher.

● No Brasil, termo popularizado a partir de 2016, após 
caso de estupro coletivo.

● Cultura – não natural – portanto, mutável.

● Vitimiza não apenas mulheres, mas também 
homens – consequências para o abusador



MACHISMO E MISOGINIA

Aceitação cultural da posse da mulher e da criança pelo homem

Naturalização da dominação de um gênero sobre o outro

Relações assimétricas de poder

Ódio ao feminino

Estupro como assassinato subjetivo



“Se diz respeito a sexo, é bom.”

Homofobia – “Vai virar mulherzinha!”

Aprendendo a ser violento.

SILÊNCIO 

COMO O MACHISMO AFETA OS HOMENS



COMO O MACHISMO AFETA AS MULHERES

Culpabilização – “Ela quis; ela mereceu; ela não se 
defendeu!”

Desresponsabilização do agressor – “Ela provocou!”

De mãos dadas com a misoginia.

SILÊNCIO 



OUTROS FATORES SOCIAIS E CULTURAIS

ADULTOCENTRISMO

Naturalização da dominação 
de uma faixa etária sobre a 
outra

Banalização das agressões 
contra crianças 

Violência física: meio de 
disciplinarização, ação 
educativa

RACISMO

Interseccionalidade: 
dois ou mais tipos de 
discriminação ao 
mesmo tempo

CONDIÇÕES 
SOCIOECONÔMICAS

Crises sociais e econômicas 
estão associadas a maiores 
níveis de violência doméstica 
e urbana, e a presença de 
desemprego, instabilidade 
financeira e pobreza acabam 
indo em maiores níveis  de 
maus-tratos contra crianças, 
incluindo violência sexual.

Exploração sexual -  abuso 
como primeiro passo, 
"abrindo caminho"



MODELO ECOLÓGICO DE 
BROFENBRENNER

Análise do comportamento com base em quatro 
domínios  relacionais que envolvem o indivíduo 
e seu contexto:
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