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estupros coletivos por dia, totalizando 3.526 casos
em 2016.
-46%

A dissonância entre a percepção sobre a recorrência desses crimes e o volume
de registros disponíveis, ainda que marcados pela subnotificação típica das
violências sexuais, aponta para o quão distantes estão as mulheres brasileiras
da autodeterminação, da igualdade de direitos e da cidadania plena.
Em primeiro lugar, o fato de parte desses estupros serem registrados em foto
e vídeo pelos seus autores e disseminados via redes sociais evidencia a
tolerância social deste tipo de violência contra a mulher e a presunção de
impunidade de seus perpetradores.
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Sendo assim, as mesmas imagens que circulam nos meios digitais como peça
de ostentação masculina funcionariam como prova do crime no tribunal, se lá
chegarem.
Isso porque os abusadores parecem contar com o silêncio das vítimas, uma
vez que há vergonha e culpa envolvidas, mas elas estão estranhamente
alocadas, não do lado de quem viola o corpo alheio, mas de quem foi
violentada.
Reforça esse raciocínio torto o
descrédito em relação aos relatos das
vítimas e as perguntas, comuns tanto
quanto impertinentes durante a
apuração dos fatos, sobre sua
vestimenta, histórico sexual e hábitos,
como se fossem determinantes da
violência sofrida.
Este tratamento institucional ensina a
mulheres e meninas que elas não têm
valor e que o silêncio pode ser boa
estratégia de sobrevivência.
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Vítima de 18 anos nunca mais saiu sozinha
Tolerância social favorece medo de vítimas

Exemplos difusos na opinião pública foram recentemente identificados por
pesquisas em que 26% dos brasileiros responderam que mulheres que
mostram o corpo "merecem ser atacadas" (Ipea) e 42% dos homens
concordaram que "mulheres que se dão ao respeito não são estupradas"
(Fórum Brasileiro de Segurança Pública/Datafolha).
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15% dos estupros são coletivos
30% dos municípios não fornecem dados ao Ministério da Saúde
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*Dados de 2015 e 2016 são preliminares e estão sujeitos a alteração. Fonte: Ministério da Saúde/Sinan
Confira mais infográficos da Folha

A este conjunto de fatores, crenças e práticas costuma-se chamar de "cultura
do estupro", um ambiente de tolerância, impunidade e desrespeito que
perpetua o crime.
O silêncio, no entanto, implica na perda de direitos das vítimas e na aceitação
de que estupradores saiam impunes, prontos para novas violações.
Seu aliado, o medo, é parte do cotidiano das mulheres, restringindo sua
liberdade e participação na vida pública –85% das brasileiras têm medo de
sofrer violência sexual.
Desde 2012, porém, esse quadro dá sinais de mudança. No contexto global, foi
o estupro coletivo num ônibus em Nova Délhi (Índia) que levou à morte a
estudante de fisioterapia Jyoti Singh, 23, que fez eclodirem protestos de
mulheres pelo mundo.
No Brasil, foram denúncias de estudantes sobre estupros na faculdade de
medicina da USP, em 2012, seguidos das campanhas Chega de Fiu Fiu (2013),
#EuNãoMereço SerEstuprada (2014) e #meu primeiroassédio (2015), que
trouxeram à tona relatos de famosas e anônimas sobre casos de assédio e
estupro, criando uma rede de solidariedade nos meios virtuais.
Como escreveu a historiadora e feminista norte-americana Rebecca Solnit,
para quem a denúncia, apesar de difícil, é a chave do combate à cultura de
violência contra as mulheres, "o silêncio e a vergonha são contagiosos; a
coragem e a fala também".
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ESTADOS QUE MAIS PIORARAM
Variação de estupros coletivos entre 2011 e 2016, em %*
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125% foi o aumento no país todo
*Dados de 2015 e 2016 são preliminares e estão sujeitos a alteração. Fonte: Ministério da Saúde/Sinan
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LUIZ RUIVO FILHO ontem às 10h00
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Denunciar
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Não se trata apenas "tolerância social", senão cinismo e hipocrisia da Sociedade que resulta na
conivência com os criminosos, mesmo indiretamente, de sorte que as vítimas são
desestimuladas em denunciar porque, ao invés de serem amparadas e confortadas, serão
motivos de deboches e chacotas, inclusive como já ocorreu em muitos Distritos Policiais com as
mulheres que buscaram proteção da Lei Maria da Penha == que lhes é negada resultando em
suas mortes, fartamente divulgados pela Imprensa, ou não?
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

Claudio L. Rocha ontem às 16h38

0

0

Denunciar

COMPARTILHAR

O que assusta não é a ousadia dos marginais, mas a tolerancia, eu diria até covardia de
pessoas que se dizem de bem, do bem, eticos e respeitosos....
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem

Responder

Claudio L. Rocha ontem às 16h36

0

0

Denunciar

COMPARTILHAR

Enquanto aceitar-mos passivos discurso q de forma sub-liminar induz avaliar pobreza como
fenomemo biologico, endogeno q pode ocasionar desinteresse pessoal e apatia social, nada
muda. O aumento da miseria é responsabilidade de todos, politicos representam interesses.
Nenhum povo se tornara prospero aceitando miseria como algo normal. Sera natural recolher
38% imposto e pagar convenio medico, escola e segurança particular, enquanto politicos
sucateiam serviços publico desviando para apadrinhados
O comentário não representa a opinião do jornal; a responsabilidade é do autor da mensagem
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PUBLICIDADE

PUBLICIDADE

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911349-tolerancia-social-favorece-vergonha-medo-e-silencio-de-vitimas-de-estupro.shtml

5/6

21/08/2017

Análise: Tolerância social favorece medo e vergonha de vítimas de estupro - 20/08/2017 - Cotidiano - Folha de S.Paulo

Compare preços:
Logout
Assine a Folha
Atendimento

FOLHA DE S.PAULO
Acervo Folha
Sobre a Folha
Expediente
Fale com a Folha
Feeds da Folha
Folha Eventos
E-mail Folha
Ombudsman
Atendimento ao Assinante
ClubeFolha
PubliFolha
Banco de Dados
Datafolha
Folhapress
Treinamento
Trabalhe na Folha
Publicidade
Política de Privacidade

Versão Impressa

PROJETO EDITORIAL
Princípios editoriais
Conheça o Projeto Editorial
In English
Folha's Editorial Principles
Read the Editorial Project
En Español
Principios Editoriales
Lea el Proyecto Editorial
En Français
Principes Éditoriaux
Lisez le Projet Éditorial

POLÍTICA
Poder
Lava Jato

ECONOMIA

OPINIÃO
Editoriais
Blogs
Colunistas
Colunistas convidados
Ex-colunistas
Tendências/Debates

Mercado
Folhainvest
Indicadores
MPME

PAINEL DO LEITOR

ESPORTE

TEC

Painel do Leitor
Dell Inspiron 15
A Cidade é Sua
500...
Envie sua Notícia

Esporte
Basquete
Seleção brasileira
Surfe
Tênis
Turfe
Velocidade
Vôlei

Tec

CIÊNCIA

+ SEÇÕES

Ciência
Ambiente

Agência Lupa
As Mais
Dias Melhores
Empreendedor Social
Erramos
Folhaleaks
Folha en Español
Folha in English
Folha Tópicos
Folha Transparência
Folhinha
Fotografia
Horóscopo
Infográficos
piauí
Turismo
Minha História

à vista

R$ 3.619,00
COTIDIANO
CotidianoDell Empresas
Aedes aegypti
Aeroportos
Educação
Loterias
Praias
Ranking Universitário
Revista sãopaulo
Rio de Janeiro
Simulados
Trânsito

SAÚDE
Equilíbrio e Saúde

CULTURA
MUNDO
Mundo
Governo Trump
BBC Brasil
Deutsche Welle
Financial Times
Folha Internacional
Radio France Internationale
The New York Times

Ilustrada
Cartuns
Comida
Melhor de sãopaulo
Banco de receitas
Guia
Ilustríssima
Serafina

F5
Bichos
Celebridades
Colunistas
Fofices
Televisão

ACESSE A VERSÃO PARA TABLETS E SMARTPHONES

Copyright Folha de S.Paulo. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo desta página em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Folhapres
(pesquisa@folhapress.com.br).

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911349-tolerancia-social-favorece-vergonha-medo-e-silencio-de-vitimas-de-estupro.shtml

6/6

