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1. RESUMO  

Há que se destacar inicialmente que a inserção da mulher em sociedade é marcada 

por períodos de intensa discriminação, violência, em que é alijada dos direitos 

típicos da cidadania, tais como o voto, o trabalho e a participação nas diferentes 

instâncias da sociedade civil organizada. De forma efetiva, o rótulo feminino mais 

disseminado, é o que cabe a mulher desempenhar o papel de dona do lar, de exímia 

fragilidade e incapacidade, cabendo apenas ao homem cumprir tarefas de maior 

complexidade, ocupando, durante décadas, a maior parte das vagas do mercado de 

trabalho. Os diretos de que são portadoras as mulheres, na sociedade 

contemporânea, foram conquistados por meio de mobilizações do gênero feminino 

para a modificação da legislação vigente, de modo a garantir o acesso ao trabalho, 

ao voto, a cargos públicos e à participação social, sendo que não são uma 

unanimidade em todas as culturas, uma vez que existem países em que a violência, 

a segregação e a ameaça grave constituem-se em elemento central do cotidiano do 

gênero feminino. No contexto nacional, a criação de legislações como a Lei nº 

11.340, de 7 de agosto de 2006, mostram-se um avanço rumo à modificação de uma 

lógica de violência vivenciada pela mulher brasileira e que se releva no ambiente 

doméstico, que é de cunho sexual, fundada no assédio e na cultura do estupro.  

2. INTRODUÇÃO  

Cabe considerar inicialmente que o preconceito e as diferentes formas de 

violência, estão presentes na sociedade humana desde a sua origem.  A história da 

humanidade está repleta de agressões e crueldades, que ocorreram durante 

milênios, acumulando-se rótulos, julgamentos e opiniões sobre os seres.  

Diante dessa conjuntura, a estrutura do Estado Democrático de Direito, busca 

preservar os direitos e garantias fundamentais dos indivíduos, dentre eles; dignidade 

da pessoa humana e na erradicação da marginalização sem qualquer tipo de 

descriminalização.  A constituição livre da personalidade remete-se ao cuidado em 

não permitir a violação da intimidade.  

3. OBJETIVOS  

- Analisar a questão da violência contra a mulher frente ao ordenamento jurídico 

brasileiro. 

- Compreender os desdobramentos históricos da questão da violência contra a 

mulher, destacando as políticas de enfrentamento adotadas.  
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4. METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica. Conforme 

explicita Gil (2008) a pesquisa bibliográfica é aquela que se desenvolve a partir de 

materiais que já foram analisados, sistematizados e publicados em forma de livros, 

trabalhos acadêmicos (teses e dissertações) e artigos científicos. Para a pesquisa 

acerca dos artigos científicos, optou-se por utilizar a base de dados Scielo, dada a 

maior acessibilidade, visto ser o maior portal em língua portuguesa nessa categoria. 

Após a organização das informações, os textos foram analisados para a produção 

do presente artigo.  

 5. DESENVOLVIMENTO 

A conexão do ser humano consigo próprio, oferecida pela intimidade, 

expressa suas particularidades sentimentais e de desejo. A dignidade sexual, 

presente no plano individual, confere a intimidade do indivíduo ao qual relaciona-se 

em torno da desenvoltura associada à vida sexual. A prática sexual constitui parte 

essencial da vida privada e da intimidade do indivíduo, podendo realizar-se no 

âmbito doméstico. Encontra-se, assim, duplamente protegida: no foco individual e na 

alçada do ambiente. Não se admite, por certo, a atividade sexual criminosa, que 

pode dar ensejo à prisão em flagrante, autorizadora da invasão da casa. (NUCCI, 

2014). 

O estupro caracteriza-se como delito grave, porque estabelece ligação entre o 

crime e a liberdade individual. Tutelados pelo Direito, os bens jurídicos constituídos 

por interesses e objetos guardados; assim como o bem jurídico penal que visa à 

proteção no plano criminal, em que decorre conforme a evolução do 

desenvolvimento humano mediado por suas tradições e costumes. Com isso inclui; 

vida, integridade física, patrimônio, honra, saúde individual e pública. 

 6. RESULTADOS PRELIMINARES  

A dignidade da pessoa humana constitui princípio regente do ordenamento 

jurídico, inclusive do Direito Penal. Sob o prisma subjetivo, implica o sentimento de 

respeitabilidade e autoestima do ser humano, constituindo presença marcante na 

formação da sua personalidade. (NUCCI, 2014). 

Dessa forma, torna-se intolerante a invasão da intimidade no âmbito da 

relação sexual, ainda mais se for precedida mediante coação e violência. Assim, a 

essência da tutela penal é a coerção não consentida para o ato sexual. A dignidade 
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sexual envolve a autoestima do ser humano em sua vida íntima, não cabe assim, 

nenhuma intervenção estatal, apenas para reprimir atitudes violentas contra 

crianças, jovens e adultos. No decorrer do tempo, o estupro obteve diversos 

significados, porém, sua essência consiste na violação sexual violenta, coagir a 

pessoa à prática de ato libidinoso, inclusive a conjuração carnal mediante o emprego 

da ameaça ou violência. (NUCCI, 2014). 

A compreensão legislativa foi modificada por causa da Lei 8.072/90 (crimes 

hediondos), equiparando as penas dos crimes de estupro e atentado violento ao 

pudor (reclusão, de seis a dez anos). Atualmente, na sequência, houve por bem o 

Legislativo rever a situação punitiva, unificando os delitos, cominando faixa 

exclusiva, para as condutas de violação sexual violenta, vale dizer, para ambas, os 

parâmetros são de seis a dez anos de reclusão. Constranger significa impedir a 

liberdade na obtenção forçada de conjuração carnal, sendo ela o encontro sexual 

das partes íntimas do corpo humano, assim como a cópula, entre outros atos 

capazes de causar prazer sexual. Para combater o estupro, necessita da atuação de 

diversas áreas como o individual, social, cultural, jurídico, econômico e político. 
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