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Resumo: 

No presente trabalho pretendemos defender a essencialidade da adoção de uma 

jurisprudência com consciência de género aquando do julgamento de crimes sexuais, para 

tanto dando conta da relação umbilical que se estabelece entre género, violência de género 

e criminalidade sexual. Esta relação existe ao nível da ocorrência do fenómeno na 

realidade social, tal como demonstram as estatísticas e a sociologia, mas também na 

própria lei e na jurisprudência. Julgamos que ignorar esta realidade no plano da aplicação 

da lei é julgar sob o manto de uma falsa realidade, passível de conduzir a erros e injustiças. 

Julgar com consciência de género é contribuir para uma justiça mais verdadeira, mais 

clara e mais igualitária. 

Palavras-chave: 

Criminologia; Crimes Sexuais; Violência de Género; Direitos das vítimas; 

 

 

 

Abstract: 

This paper aims to highlight the importance of adopting a gender conscious 

jurisprudence when judging sex crimes, considering the existing umbilical relationship 

between gender, gender violence and sex crimes. This relationship is visible on the 

analysis of its occurrence in society, though the lenses of statistics and sociology, and on 

the study of its terms on the law and jurisprudence. We advocate that ignoring this reality 

when putting these crimes on trial equals basing a decision on a false reality, which can 

lead to judicial errors and injustice. Producing a gender aware jurisprudence contributes 

to a clearer, truer, more equal justice. 
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Introdução 

A criminalidade sexual, e, mais especificamente, o crime de violação é, desde os 

primórdios do estudo dos crimes de género, um dos modelos paradigmáticos da violência 

de género. Estatisticamente, trata-se de um dos exemplos mais representativos desta 

realidade – as suas vítimas são quase exclusivamente do género feminino, e os 

perpetradores quase exclusivamente do género masculino. Simultaneamente, esta insere-

se num dos âmbitos mais conformadores das relações de género – a sexualidade. Por todas 

estas razões, a sua análise reveste enorme complexidade, colocando desafios ímpares ao 

julgador. 

Neste cenário, pretendemos com o presente trabalho defender a imperatividade da adoção 

de uma perspetiva de género aquando do julgamento de crimes sexuais. Se é verdade que 

a justiça se deve fazer no espaço da neutralidade e da igualdade, não é menos verdade que 

a neutralidade não pode existir onde exista uma desigualdade à partida, e também que a 

igualdade se alcança “tratando igual o que é igual e diferente o que é diferente”.  

Reiteramos que, apesar deste status quo, todos os crimes sexuais são passíveis de serem 

cometidos contra um homem e também por uma mulher – razão pela qual a lei deve 

manter uma linguagem neutra na descrição dos tipos penais em causa. Todavia, fechar os 

olhos ao contexto de violência de género ao qual a criminalidade sexual está 

umbilicalmente vinculada no momento de julgar crimes deste tipo é correr o risco de 

construir uma decisão com base numa falsa noção da realidade, passível ao cometimento 

de erros e injustiças com consequências extraordinariamente nefastas, e ultimamente 

contribuir para os esquemas de poder subjacentes à violência de género. 

Seguindo esta linha de pensamento, propusemo-nos analisar a relação entre género, 

violência de género e criminalidade sexual sob diversas perspetivas e diversos campos de 

análise, com vista a traçar uma caracterização holística da mesma, com vista a contribuir 

para um conhecimento mais esclarecido destas realidades que auxilie a sua compreensão 

no âmbito da jurisprudência sobre este tipo de criminalidade. Deste modo, damos início 

à exposição com o desenvolvimento dos conceitos de “género” e “violência de género” 

tal como estes são construídos teoreticamente e legislativamente. Alcançadas estas bases 

teóricas, prosseguimos então para a análise da relação entre criminalidade sexual e 

violência de género, primeiro de acordo com uma visão estatística, depois de acordo com 

user
Realce
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uma visão sociológica. Seguidamente, procedemos aos estudo da influência do género na 

letra da lei dos tipos penais da criminalidade sexual. Posteriormente, damos conta dos 

possíveis impactos negativos de uma visão alheia ao género aquando do julgamento de 

crimes sexuais, entre os quais se contam o recurso a estereótipos e prejuízos de género. 

Finalmente, explanamos os motivos que nos levam a defender a essencialidade da adoção 

de uma jurisprudência com consciência de género, que trate com a devida atenção este 

tipo de criminalidade tão complexa, visando contribuir para a justiça material e para o 

alcance da tão almejada (e constitucionalmente protegida) igualdade de género. 
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1. Género e Violência – que relação? 

1.1.  Concetualização das noções de género e violência de género na Convenção 

de Istambul 

A Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra 

as Mulheres e a Violência Doméstica, também conhecida como Convenção de Istambul, 

ratificada por Portugal a 21 de janeiro de 20131, trouxe para a linguagem legal portuguesa 

os conceitos de “violência contra as mulheres”, “género” e “violência de género”2.   

O primeiro define-se por incluir “todos os atos de violência de género que resultem, ou 

possam resultar, em danos ou sofrimentos físicos, sexuais, psicológicos ou económicos 

para as mulheres (…) tanto na vida pública como na vida privada”, acrescentando a 

referida convenção que esta se trata de uma “violação dos direitos humanos” traduzida 

numa “forma de discriminação contra as mulheres”3. Trata-se, assim, do tipo de violência 

perpetrado sobre as mulheres, afetando o curso normal das suas vidas em diversas esferas 

(integridade física e/ou psicológica, liberdade sexual e poder económico), e 

manifestando-se sob a forma de atos consumados ou tentados, ou sob a forma do mero 

risco (estatisticamente elevado) de que estes tenham lugar, em algum momento das suas 

vidas4. 

O conceito de “género”, por seu turno, diz respeito aos “papéis, aos comportamentos, às 

atividades e aos atributos socialmente construídos que uma determinada sociedade 

considera serem adequados para mulheres e homens”5. A Convenção adota, assim, um 

conceito de género coincidente com aquele que tem sido promulgado por várias teorias 

sociológicas, o qual corresponde a uma categoria distinta do sexo biológico, referindo-se 

ao conjunto dos comportamentos e características biopsicossociais histórica e 

socialmente construídos e que são atribuídos a mulheres e homens com base na 

 
1 Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, D.R. Série I (2012-01-21) 285-427, que aprova a 

Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência contra as Mulheres e a 

Violência Doméstica, adotada em Istambul, a 11 de maio de 2011. 
2 Art. 3º da Convenção de Istambul cit. (n.1). Neste artigo, a Convenção utiliza a expressão “Violência de 

género exercida contra as mulheres”, contudo, já no preâmbulo existe a referência ao conceito de 

“violência de género”, sendo este central para a compreensão do primeiro. 
3 Alínea a) do art. 3º da Convenção de Istambul cit. (n.1). 
4 CIG, Violência e Género - Inquérito Nacional sobre a Violência Exercida contra Mulheres e Homens, 

Lisboa: Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, Lisboa, M. (coord.), Barroso, Z. Patrício, J. 

Leandro, A, 2009 pp. 13-27. 
5 Alínea c) do art. 3º da Convenção de Istambul cit. (n.1). 
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exacerbação das suas diferenças biológicas de sexo.6 Este conceito identifica-se com a 

ideia de “performance de género”, cunhada por Judith Butler, segundo a qual o género se 

traduz numa encenação, composta pela repetição pública de movimentos, gestos, postura, 

vestuário, profissões, produção, interação com objetos e manipulação do espaço. Trata-

se, em suma, da reiteração de um precedente que vai, contudo, variando no tempo e no 

espaço, evoluindo à medida que o género é culturalmente negociado. Cria-se, assim, uma 

ordem normativa que produz efeitos regulatórios frequentemente públicos e sempre 

sancionatórios, na avaliação da conformidade com padrões de género ideais.7 

Finalmente, a noção de “violência de género” refere-se, nos termos da Convenção, ao tipo 

de violência “dirigida contra a mulher por ser mulher ou que afeta desproporcionalmente 

as mulheres”8. Na esteira teórica de Inês Ferreira Leite, esta definição inclui 

essencialmente dois critérios: um critério numérico ou estatístico, correspondente à 

“prevalência estatística desproporcional da vitimização no género feminino e de 

agressores do género masculino”; e um critério social ou sociológico, abrangendo a 

“correlação tendencial entre a agressão e vitimização e alguns dos fatores subjacentes à 

desigualdade de género”9. Comecemos por analisar este último critério. 

1.2. Violência de género, hierarquia e desigualdade – uma tríade em cadeia  

A propósito desta noção sociológica de violência de género, (no caso referindo-se ao 

conceito de violência contra as mulheres com base no género) refere Maria Clara 

Sottomayor que esta “é composta por elementos históricos e culturais, que lhe conferem 

o significado político e ideológico de mecanismo social pelo qual as mulheres são 

forçadas a assumir uma posição de subordinação em relação aos homens”10. Subjacente 

a esta noção de violência está, assim, a ideia de que o mundo se rege de acordo com uma 

 
6 Pilcher, J. Whelehan, I., Fifty Key Concepts in Gender Studies, Londres: SAGE Publications, 2004, p. 

56. 
7 Butler, J., “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and Feminist 

Theory” Theatre Journal, 40 (1988), (pp. 519-531) pp. 524-528. 
8 Alínea d) do art. 3º da Convenção de Istambul cit. (n.1). Esta definição corresponde, em rigor, ao 

conceito de “Violência de género exercida contra as mulheres”, embora esta se baseie, no essencial, na 

definição jurídica de “violência de género”, tal como veremos em seguida.  
9 Ferreira Leite, I., “Violência doméstica e violência interpessoal: contributos sob a perspetiva do direito 

para a racionalização dos meios de prevenção e proteção” Anatomia do Crime – Revista de Ciências 

Jurídico-Criminais, 10, (2019), (pp. 31-66) p. 32. 
10 Sottomayor, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de género” Ex aequo 31 

(2015), (pp.105-121), p. 106,  disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-

55602015000100009&lng=pt&nrm=iso> consultado a 17/02/2021. 
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ordem androcêntrica, suportada por uma histórica dependência e subordinação da mulher 

ao homem. Esta ordem normativa tem por referente universal o homem, correspondente 

ao neutro, ao padrão da sociedade, e ainda ao ideal e ao expoente máximo da cultura 

humana; enquanto que a mulher, por oposição, corresponde ao “outro” e ao negativo, 

figura silenciada e marginalizada na história, cultura e sociedade.11 Esta relação de 

dominação universal de género que estrutura a sociedade é, para além do mais, 

percecionada como natural e neutra, contando portanto com a tendencial complacência 

da mulher na sua posição dominada, através da adoção da visão dominante (masculina).12 

Na base deste sistema está, ainda, uma ordem binária, produtora de um padrão que 

classifica continuamente o feminino e o masculino como polos opostos, através da 

extrapolação das suas diferenças e da negação das suas semelhanças, criando uma ordem 

simbólica que regula todo o quotidiano13. Consoante pertençam ao padrão dominante 

masculino ou ao padrão dominado feminino, todas as sensações, emoções, experiências, 

objetos, profissões e atividades serão, em acordância, classificadas como baixas, 

privadas, domésticas, frágeis, passivas, emocionais; ou então altas, públicas, exteriores, 

fortes, ativas, racionais14. 

A dominação do feminino pelo masculino15 é perpetrada através de um processo ao qual 

Bourdieu dá o nome de violência simbólica, traduzindo-se numa ação diária e ininterrupta 

 
11 Beauvoir, S., The Second Sex, Parshley, H. M. (tradução), Londres: Jonathan Cape, Thirty Bedford 

Square, 1956, pp. 415-641. 
12 Bourdieu, P., A Dominação Masculina, Kuhner, M. (tradução), 2ª ed., Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2002, pp. 21-33. Segundo o autor, esta operação de “neutralização da visão dominante” dá-se através do 

Habitus, mecanismo através do qual o género é construído na mediação entre sociedade e indivíduo, 

sendo o produto da experiência individual, da cultura e da posição histórica, e determinando uma 

incorporação inconsciente do padrão androcêntrico na vida quotidiana e na forma de agir e pensar, 

moldando toda a prática social em função do mesmo. 
13 Este padrão classificatório afeta a perceção do corpo, postura corporal, gestos, comportamentos, 

experiência cognitiva e sensorial, mas também a perceção de objetos, atividades e ocupações. 
14 Bourdieu, P., A Dominação Masculina, cit. (n. 12), pp. 4-21. No mesmo sentido, MacKinnon, C., 

Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, Londres: Harvard University Press, 1987, p. 40 

(“Here, on the first day that matters, dominance was achieved, probably by force. By the second day, 

division along the same lines had to be relatively firmly in place. On the third day, if not sooner, 

differences were demarcated, together with social systems to exaggerate them in perception and in fact, 

because the systematically differential delivery of benefits and deprivations required making no mistake 

about who was who. Comparatively speaking, man has been resting ever since.”). 
15 Neste ponto, importa destacar que o “masculino” e o “feminino” neste contexto referidos correspondem 

ao significado simbólico de ambos os termos, isto é, a masculinidade e a feminilidade social e 

culturalmente construídas, pelo que estas designações não se sobrepõem em termos exatos aos da 

população feminina (mulheres) e masculina (homens). Neste sentido, abordando também a temática da 

violência de género e da dominação do feminino pelo masculino, MacKinnon, C., Feminism Unmodified - 

Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 52 (“I mean the word male as an adjective. The analysis of sex 

is social, not biological. (…) By male, then, I refer to apologists for these data; I refer to the approach that 

is integral to these acts (…) Not all men have equal access to male power. (…) A woman can also take 
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de imposição da visão dominante do mundo. Atuando ao nível de atitudes, de formas de 

pensar e de julgar, e até de silêncios e inércias, tem de particular o facto de ser 

praticamente impercetível e indetetável, dificilmente sendo percecionada como violência. 

Todavia, o facto de ser constante e omnipresente permite que o simbolismo social e 

cultural do feminino e do masculino se mantenha, ainda que a título meramente subtil, 

permitindo assim a continuação da dominação do primeiro pelo segundo. 

Adicionalmente, embora a violência simbólica não implique qualquer ato de violência 

física, a intensidade da sua presença poderá facilitar a ocorrência da mesma, já que abre 

caminho a uma relação de disparidade à priori.16 

A origem sociológica da violência de género assenta, assim, como se disse, numa 

dinâmica de dominação/subordinação que institui uma hierarquia entre os géneros17. Esta 

dinâmica abre caminho a uma paralela dinâmica de violência sistémica de um género 

sobre o outro, através da prática persistente e culturalmente legitimada18 (até ao limite da 

lei - seja da lei escrita, como da lei na prática, isto é, a jurisprudência, que como mais 

adiante veremos possui um papel fundamental na conformação das relações de género) 

de certos atos típicos, nomeadamente, a violação, o abuso sexual de crianças, a violência 

doméstica19, e ainda, como refere a Convenção de Istambul, o assédio sexual, os “crimes 

de honra”, o casamento forçado e a mutilação genital20. Percebe-se, deste modo, que estas 

práticas não se baseiam em manifestações de um comportamento desviante, mas antes 

em sintomas de uma ordem social alicerçada numa hierarquia de género, traduzindo-se 

 
the male point of view or exercise male power, although she remains always a woman.”). Defendendo a 

mesma ideia, a propósito do conceito de violência de género, Ferreira Leite, I., “Violência doméstica e 

violência interpessoal: contributos sob a perspetiva do direito para a racionalização dos meios de 

prevenção e proteção”, cit. (n. 9), pp. 32-34. 
16 Bourdieu, P., A Dominação Masculina, cit. (n. 12), pp. 24-48. Defendendo um ponto de vista 

semelhante, MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 46-62. 
17 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 51-53. Numa 

linha argumentativa semelhante, Kate Millett defende que esta hierarquia se constitui como uma ordem 

social assente na figura do “pai”, que institui um sistema de controlo político e social exercido pelos 

homens sobre as mulheres, ao qual se dá o nome de “Patriarcado”. Esta ordem social, como o nome 

indica, tem início com a descoberta do poder da paternidade e com a organização da sociedade segundo o 

modelo da família monogâmica, através da figura do casamento – Millett, K., Sexual Politics, Chicago: 

University of Illinois Press, 2000, pp 112-120. 
18 De acordo com Kelly, L., Surviving Sexual Violence, Cambridge: Polity Press, 1988, versão E-book, o 

controlo da mulher e a sua subordinação faz-se não apenas através da força, mas também através da 

cultura, das tradições, dos rituais culturais e da educação – a violência de género, enquanto monopólio 

masculino do uso da força, é, desta forma, legitimado, o que possibilita o seu funcionamento. 
19 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 40-41. 
20 Preâmbulo da Convenção de Istambul cit. (n.1). 



14 
 

apenas na extrapolação de uma tendência violenta socialmente aceite- a violência 

simbólica converte-se em violência de facto. 

2. Crimes Sexuais como Violência de Género – caracterização 

sociológica e estatística 

2.1. Os crimes sexuais sob o olhar da Sociologia 

Recuperemos a definição de violência de género traçada por Inês Ferreira Leite e 

comecemos por analisar os crimes sexuais à luz do critério sociológico, ou seja, avaliando 

se existe uma “correlação tendencial entre a agressão e vitimização e alguns dos fatores 

subjacentes à desigualdade de género”.21 

 Sociologicamente, e enquanto crime integrante do catálogo da violência de género, a 

violação (paradigma dos crimes sexuais) relaciona-se, portanto, com a referida dinâmica 

de dominação do feminino pelo masculino.22 Efetivamente, num estudo acerca da 

prevalência da violação em sociedades tribais, veio a concluir-se que entre as tribos onde 

imperava a harmonia nas relações sociais e uma tendencial igualdade entre os géneros (o 

universo feminino e masculino eram igualmente valorizados, socialmente), a violação era 

uma prática virtualmente inexistente. Pelo contrário, nas tribos onde existia uma grande 

desigualdade de poder entre homens e mulheres (estas últimas estando subordinadas à 

autoridade masculina, e estando privadas do acesso a certos símbolos de poder, tais como 

determinados objetos ou cerimónias religiosas) a violação era uma prática recorrente. Tal 

é sintomático de que a existência de violação em dada sociedade está diretamente 

relacionada com a existência de uma assimetria de poder entre homens e mulheres (sob a 

forma de uma dominação das segundas pelos primeiros), ou seja, com a existência de 

desigualdade de género.23  

 
21 Ferreira Leite, I., “Violência doméstica e violência interpessoal: contributos sob a perspetiva do direito 

para a racionalização dos meios de prevenção e proteção”, cit. (n.9) p. 32. 
22 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 81. Liz Kelly 

refere mesmo que a violação, mais do que um crime sexual, é um ato político - Kelly, L., Surviving 

Sexual Violence, cit. (n. 18). 
23 Sanday, P. R., “The Socio-Cultural Context of Rape: A Cross-Cultural Study”, Journal of Social Issues 

37, n 4, (1981), (pp. 5-27), pp. 9-25. Reiteramos, uma vez mais, que abordamos o conceito de homens e 

mulheres no seu sentido social, e não biológico. 



15 
 

Esta ideia corrobora a conceção segundo a qual a violação nada tem de natural, de 

biológico ou hormonal24 (não é um instinto ou impulso, mas sim uma prática construída 

nas sociedades humanas), tal como conclui Susan Brownmiller, ao fazer referência a 

certos estudos da zoologia que dão conta que a violação é uma prática inexistente no reino 

animal, mais precisamente, nos grupos de animais que mais se assemelham aos seres 

humanos – os primatas. Tal sucede pelo facto da sexualidade, neste caso, ser 

essencialmente um monopólio e uma prerrogativa exclusiva das fêmeas – são estas que 

controlam as práticas sexuais e reprodutivas, dando início aos ciclos de acasalamento e 

selecionando os machos com quem pretendem acasalar. No universo humano, pelo 

contrário, a sexualidade e a reprodução não estão restritas a um período específico, nem 

dependem de quaisquer sinais corporais das mulheres.25 Assim sendo, a autora argumenta 

que esta contingência biológica abre caminho à possibilidade (física e biológica, mas 

sobretudo social) da prática sexual forçada, a qual foi assim percecionada como arma 

social26. A autora acrescenta que a descoberta masculina de que o seu aparelho genital 

poderia constituir uma arma e gerar medo poderá constar entre as descobertas mais 

estruturantes para a sociedade humana moderna, equiparável à descoberta do fogo27. 

A favor desta perspetiva, Catherine MacKinnon argumenta que existem certos cenários 

sociopolíticos em que a violação é mais susceptível de ocorrer – nomeadamente, em 

cenários de guerra. Nestes casos, refere a autora, não se dá qualquer alteração biológica 

nos militares que nesse momento passam a cometer crimes sexuais em massa, mas dá-se 

sim uma alteração das condições políticas que aumentam o seu capital de poder e 

impunidade e a vulnerabilidade e desproteção das suas vítimas, exacerbando a hierarquia 

de género subjacente ao fenómeno da violência sexual. Conclui-se, deste modo, que a 

violação não deriva de impulsos biológicos, mas sim da existência de condições políticas 

 
24 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, Nova Iorque: Fawcett Columbine, 1975, 

p. 12. Defendendo a mesma ideia, Millett, K., Sexual Politics, cit. (n. 17), pp. 43-46. No mesmo sentido, 

MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 41 – ““If this 

differential were biological, maybe biological intervention would have to be considered. (…) Because I 

think it is political, I think its politics construct the deep structure of society. Men who do not rape women 

have nothing wrong with their hormones.”. 
25 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), pp. 12-13.  
26 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), pp. 13-14. Também Kelly, L., 

Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18), defende uma ideia semelhante, argumentando que a violação 

assume a função de uma forma de controlo social das mulheres.  
27 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), p. 15. 
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e sociais desigualitárias em termos de género, isto é, baseia-se na presença de uma 

hierarquia de género.28 

É relativamente consensual na doutrina, como acima se demonstrou, que a violação 

(como todos os crimes sexuais) assenta na existência de uma hierarquia de género e 

envolve os fatores sexualidade e violência. A relação entre os referidos fatores, todavia, 

suscita diferentes conceções teóricas, numa busca pelo principal e pelo acessório. 

Algumas correntes doutrinárias consideram que a violência está no centro da dominação 

masculina – dir-se-á, assim, que em primeiro plano tem lugar a dominação/subjugação 

das mulheres, sendo que a apropriação da sua sexualidade (resultando em violência 

sexual) é apenas uma consequência, ou então um meio para atingir este status quo 

(ocupando um papel meramente acessório face à dinâmica principal). Nesta conceção, a 

violação não é um fim em si mesmo, mas mero instrumento ou resultado de um fim maior 

– a dominação das mulheres.29 

 Diferentemente, certa doutrina argumenta que a apropriação da sexualidade da mulher é 

um dos fins primordiais da própria hierarquização de género. A violação, de acordo com 

este ponto de vista, consiste num misto de dominação e sexualidade – a mulher é não 

apenas propriedade do homem, mas é sobretudo um objeto sexual, isto é, define-se acima 

de tudo pela sua sexualização, enquanto objeto de prazer. O controlo da sexualidade 

feminina para uso e gratificação masculinos ocupam, assim, o papel central desta 

dinâmica hierárquica.30  

 
28 MacKinnon, C., “A Sex Equality Approach to Sexual Assault” Annals New York Academy of Sciences 

989 (2003), (pp. 265-275), pp. 265-266. 
29 Esta é a conceção defendida por Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 

24), a qual discorre acerca da violação enquanto meio de controlo social das mulheres, argumentando que 

esta nada mais é que uma demonstração de poder. A autora aborda a violação como arma de guerra, de 

conquista de povos, ou mero aproveitamento da vulnerabilidade. A sua análise dos gang rapes é 

particularmente relevante no desenvolvimento deste argumento – o de que a violação é exclusivamente 

uma questão de desequilíbrio de poder, nunca de sexualidade ou erotismo – já que demonstra que o ato da 

violação em si, nestes casos, é muitas vezes acompanhado de atos de violência gratuita (tais como 

espancamentos) e de humilhação (tais como urinar em cima da vítima). Tal suscita a conclusão de que o 

propósito dos gang rapes não é de todo a obtenção de prazer sexual, mas tão somente um exercício de 

poder, já que os autores procuram expandir ao máximo a sua dominação da vítima. Inclusivamente, a 

autora defende que este é sobretudo um ato de união entre os agressores e de exibição da sua 

masculinidade entre si – a vítima é meramente acessória neste processo. Também Kelly, L., Surviving 

Sexual Violence, cit. (n. 18) possui uma linha teórica semelhante, abordando a rape culture como um 

instrumento de domínio e subjugação das mulheres. Veremos seguidamente alguns dos seus argumentos.  
30 Esta é a posição defendida por MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, 

cit. (n. 14), a qual defende que a erotização da violência vem esbater os contornos entre sexualidade e 

força, tornando-os fatores interdependentes: “when violence against women is eroticized as it is in this 

culture, it is very difficult to say that there is a major distinction in the level of sex involved between 

being assaulted by a penis and being assaulted by a fist, especially when the perpetrator is a man. If 
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Independentemente da conceção que se adote, atribuindo maior ou menor centralidade às 

dinâmicas mencionadas, a maioria dos processos e conceitos apontados como estando 

subjacentes aos crimes sexuais enquanto práticas típicas de violência de género são 

semelhantes em ambas as teorias, pelo que urge analisá-los. 

Em primeiro lugar, e tal como mencionado anteriormente, a existência do fenómeno da 

violação é sintomática da existência de uma sociedade hierarquizada em termos de 

género. A existência de uma hierarquia de género vem, assim, possibilitar e incentivar o 

fenómeno da violência sexual.31 Um dos principais processos desta dinâmica é o controlo 

da sexualidade da mulher, designadamente, através de sistemas normativos vários, tais 

como a cultura, a educação, a religião e a lei.32 Desta normatividade resulta, as mais das 

vezes, a criação de um sistema classificatório que divide as mulheres por classe sexual, 

de acordo com a sua maior ou menor conformação às normas sexuais que lhes são 

impostas.33 Na avaliação da moral sexual vigente gera-se um constante policiamento e 

autopoliciamento do comportamento sexual das mulheres.34 Este policiamento tem como 

consequência a transferência da responsabilidade por qualquer evento desviante de 

natureza sexual exclusivamente para a esfera das mulheres35, desresponsabilizando, em 

resultado, os homens, e paralelamente criando a regra implícita de que “qualquer desvio 

 
women as gender female are defined as sexual beings, and violence is eroticized, then men violating 

women has a sexual component.” p. 92; “Sexualized objectification is what defines women as sexual and 

as women under male supremacy.” p. 50 . A autora argumenta, assim, que é a sexualização da mulher que 

está na base da relação socialmente construída dos géneros, influenciando toda a sua vivência, e até a 

distribuição do mercado: a mulher define-se pela sua apetência para dar prazer ao homem, sendo por esse 

motivo que a indústria da cosmética é tão popular entre o público feminino; o homem define-se pela 

capacidade de usufruir da mulher como objeto de prazer, razão pela qual a indústria da pornografia tem o 

público masculino como seu principal alvo. Central neste processo é o conceito de acesso sexual, o qual 

será desenvolvido em seguida. 
31  MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 89 - “Power is on 

one side and sexuality on the other. Sexuality is ordinary affection, everyday flirtation. (…) What is not 

considered to be a hierarchy is women and men - men on top and women on the bottom. That is not 

considered to be a question of power or social hierarchy, legally or politically. A feminist perspective 

suggests that it is.”. No mesmo sentido, Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. 

(n. 24), pp. 11-15; e Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
32 Beleza, T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à 

ortodoxia da «liberdade»” in: Vaz das Neves, L., Oliveira Simões, A., Monteiro, D. (org.), Estudos 

Comemorativos do 150º Aniversário do Tribunal da Boa-Hora, Lisboa: Ministério da Justiça, 1995 (pp. 

169-174), p. 169 – “A ordenação normativa da sexualidade é uma antiga obsessão da nossa lei. Melhor 

dizendo, é uma antiquíssima preocupação dos nossos sistemas normativos tradicionais, designadamente 

da religião católica e da moral nela inspirada, e mais tarde da medicina”. Referindo a mesma ideia, Kelly, 

L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
33 Beleza, T., “Anjos e monstros - A construção das relações de género no Direito Penal” ex aequo 10 

(2004), (pp. 29-40), p. 33. 
34 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
35 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 83 – “To women I 

want to say: (…) Do you feel responsible for men's sexual feelings about you? What about their 

responsibility for yours, including your lack of them?”. 
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à norma produzirá consequências desfavoráveis”.36 Veremos em seguida qual a extensão 

desta ameaça latente. 

O género não é, porém, o único fator relevante neste esquema hierárquico, muitos outros 

fatores se lhe juntando na criação de uma rede complexa de relações de poder que se 

entrecruzam - na sociedade e nas várias instituições que a compõem. Na família, por 

exemplo, cria-se uma estrutura hierárquica com base no género e na idade, sendo o pai o 

cúmulo do poder e as filhas o expoente máximo da vulnerabilidade37 (embora outros 

fatores se possam associar a estes, tais como a nacionalidade ou a raça). Esta hierarquia 

abre caminho à possibilidade de abusos vários, nomeadamente, de natureza sexual.38 

Relevante para a compreensão do fenómeno da violência sexual é, ainda, a descodificação 

do papel da sexualidade tal como esta é cultural e socialmente construída na atualidade 

(isto é – o que é considerado sensual ou erótico pela sociedade hodierna). Efetivamente, 

a sexualidade, enquanto “processo social que cria, organiza, expressa e direciona o 

desejo”39 possui uma influência decisiva para o estudo da violação, tanto ao nível da sua 

ocorrência prática, como da sua definição hermenêutica.40 Neste ponto, importa referir 

que devido ao facto deste processo ter lugar numa sociedade hierarquizada em termos de 

género, existe um monopólio masculino no que diz respeito à construção de significado 

na sexualidade (que posteriormente se irá repercutir, naturalmente, na construção do 

significado do conceito de violação).41 Por esse motivo, a hermenêutica da sexualidade 

traduz, essencialmente, o ponto de vista masculino, e decalca-se no essencial da 

hermenêutica das relações de género. Assim sendo, o centro da atividade sexual é o prazer 

masculino, tendo por referência tudo aquilo que é considerado sexual ou erótico de um 

 
36 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 83 – “The Stanford 

police tell us, «A little fear is a good thing right now. » I think we do not need more fear. We need to 

make fear unnecessary.”. 
37 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
38 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 89-90. 
39 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 49. 
40 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 53 - “I do not see 

sexuality as a transcultural container, as essential, as historically unchanging, or as Eros. I define 

sexuality as whatever a given society eroticizes. That is, sexual is whatever sexual means in a particular 

society. (…) This is a political hermeneutical view. (…) If sexuality is seen in this way, it is 

fundamentally social, fundamentally relational, and it is not a thing”. 
41 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 53 – “Because 

sexuality arises in relations under male dominance, women are not the principal authors of its meanings.”. 

No mesmo sentido, Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18).  
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ponto de vista masculino, sendo que o conceito de dominância possui uma influência 

fundamental nesta definição.42  

Consequentemente, entende-se, num primeiro momento, que se o centro da sexualidade 

é o prazer masculino, o que converte o homem no sujeito da atividade sexual, então, por 

contraposição, a mulher é o objeto.43 O seu papel na relação sexual é, assim, servir o 

prazer masculino. Dá-se, desta forma, uma processo de objetificação, pelo qual as 

mulheres ficam reduzidas a mercadorias sexuais desumanizadas, desprovidas de 

dignidade e autonomia – o seu ser fica inevitavelmente conotado com a sexualidade, e, 

mais precisamente, com a sexualidade masculina.44 Este processo resulta, assim, numa 

“expropriação organizada da sexualidade de uns (as mulheres) para o uso de outros (os 

homens”.45 Simultaneamente, verifica-se uma erotização da vulnerabilidade – o ser 

vulnerável, carente de proteção, torna-se erótico (esta é uma dinâmica amplamente 

explorada na pornografia).46  

A utilização da mulher – objeto sexual – pelo homem – sujeito sexual – é feita através da 

apropriação do acesso sexual dos segundos às primeiras47, conceito que designa os 

processos através dos quais as mulheres são reduzidas a objetos sexuais disponíveis para 

o homem. Tal sucede através de uma legitimação desta apropriação de cariz naturalístico 

que dá lugar à ideologia de que a heterossexualidade se consubstancia na única conduta 

sexual “normal” (heterossexualidade normativa), sendo esta regulada, nesta conceção, 

pelos instintos e impulsos sexuais biológicos masculinos.48  

Esta legitimação tem como consequências, por um lado, a assunção pelos homens do 

acesso sexual a mulheres que não conhecem; por outro, a assunção de acesso sexual no 

âmbito das relações íntimas, com direitos assumidos sobre esposas, amantes e até filhas 

 
42  Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). Defendendo a mesma ideia, MacKinnon, C., 

Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 46-62 – “What I'm saying is, men's 

power to make the world here is their power to make us make the world of their sexual interaction with us 

the way they want it.” P. 58. 
43 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 46-62 – “Anyone 

who is the least bit attentive to gender since reading Simone de Beauvoir knows that it is men socially 

who are subjects, women socially who are other, objects.” P. 55. 
44 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
45 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 49. 
46 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), pp. 46-62. 
47 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 83 - “I think it's 

fairly common, and is increasingly known to be common, for men to seek sexual access to women in 

ways that we find coercive and unwanted. On those occasions the amount and kind of force are only 

matters of degree.”. 
48 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 



20 
 

(gerando desta forma avanços sexuais indesejados e até mesmo abusos e violação) – tem 

lugar, deste modo, uma sexualização de todas as relações com mulheres. Neste campo, 

quanto maior o poder hierárquico, maior a perceção de acesso sexual exclusivo à mulher, 

sendo mais provável a existência de um certo grau de agressão sexual normalizada e 

considerada legítima.49 Historicamente, foi feita uma regulação da posse “legítima” deste 

acesso sexual, tanto pela lei, como pela moral e pela religião.50 Quebradas as regras de 

transação do mercado sexual tradicional (matrimonial), almejando maior liberdade nesta 

área, surge, em contrapartida, uma massificação do sexo e do erotismo, com um aumento 

da sexualização pública da mulher através dos media, o que é passível de intensificar a 

objetificação sexual da mulher (ou, pelo menos, não mitigar esta dinâmica).51 

Paralelamente, verifica-se, como já anteriormente se mencionou, a presença constante da 

ameaça latente de violação, criando um clima de medo que se repercute na adoção de 

rotinas, automatismos e decisões diárias de autoproteção – trata-se da designada Rape 

Culture. A ameaça implícita de violação cumpre a dupla função de controlo social e de 

antecipação da responsabilização das mulheres pela sua eventual violação. Por um lado, 

as mulheres vêm-se forçadas a desenvolver estratégias de autoproteção que resultam na 

limitação da sua liberdade, da sua mobilidade, do seu território e das suas relações. Por 

outro lado, o contínuo policiamento a que estão sujeitas, o qual se desdobra em atos de 

observação, supervisão, controlo, avaliação e segregação, carrega consigo a máxima de 

que todo o ato de desvio à norma sexual será (merecidamente?) punido através da 

violência sexual.52 

2.2. Caracterização estatística – os crimes sexuais em números 

Vejamos seguidamente como é que os crimes sexuais se enquadram na categoria de 

violência de género de acordo com o critério numérico ou estatístico, na definição 

proposta por Inês Ferreira Leite, aferindo se existe uma “prevalência estatística 

 
49 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
50 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), pp. 16-31. Também Beleza, 

T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à ortodoxia 

da «liberdade»”, cit. (n. 32) faz referência a este processo normativo no cenário português – “Eram as 

regras de obtenção lícita do acesso ao comércio carnal com uma mulher «honesta», senão mesmo virgem 

– através do casamento, com o consentimento paterno – que estavam fundamentalmente em causa na 

imagem tradicional da violação” p. 171. 
51 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). No mesmo sentido, Beleza, T., “A regulação jurídica 

da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à ortodoxia da «liberdade»”, cit. (n. 

32), p. 170-174.  
52 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 
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desproporcional da vitimização no género feminino e de agressores do género 

masculino”53, através da análise do tipo social destes crimes em Portugal. 

Ora, analisando o tipo social dos crimes sexuais em Portugal, rapidamente concluímos 

que estes se enquadram, efetivamente, na categoria de violência de género, na medida em 

que a distribuição do género de agressores e vítimas é esmagadoramente desproporcional 

no sentido de uma vitimação predominantemente feminina e de uma autoria do crime 

predominantemente masculina.54 Segundo dados recolhidos pela APAV no período de 

2013 a 2018, cerca de 92% das vítimas de crimes sexuais em Portugal são do sexo 

feminino, enquanto que cerca de 94% dos agressores são do sexo masculino.55 Esta 

tendência é, além do mais, coincidente com aquela descrita na literatura, já que os estudos 

de vitimologia dedicados aos crimes sexuais também apontam no mesmo sentido no que 

respeita à distribuição de género de agressor e vítima neste tipo de crime.56 Observemos 

qual a demais caracterização deste tipo de crime no panorama nacional. 

É possível verificar, também, que o tipo de criminalidade sexual preponderante em 

Portugal é o abuso sexual de crianças.57 Segundo dados da APAV, em 2021, o número de 

crimes sexuais contra crianças e jovens registado perfez mais do quádruplo dos crimes 

sexuais contra adultos (294 casos), com um total de 1.416 casos.58 Este é, também, 

responsável pela maioria das detenções no plano dos crimes sexuais, bem como pela 

maioria dos inquéritos iniciados.59 

 
53 Ferreira Leite, I., “Violência doméstica e violência interpessoal: contributos sob a perspetiva do direito 

para a racionalização dos meios de prevenção e proteção”, cit. (n.9) p. 32. 
54 De acordo com dados de 2021, em Portugal, no caso do crime de violação as vítimas são do género 

feminino em 94,3% dos casos, enquanto os agressores são do género masculino em 98,1% dos casos. Já 

relativamente ao crime de abuso sexual de crianças, as vítimas são do género feminino em 83,1% dos 

casos, sendo que os autores são do género masculino em 95,6% dos casos – Sistema de Segurança 

Interna, Gabinete do Secretário-geral (2022), Relatório Anual de Segurança Interna 2021, disponível em: 

https://www.portugal.gov.pt, consultado a 05/09/2022, p. 46. 
55 APAV (2018), Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, disponível em: 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_CrimesSexuais_2013_2018.pdf , consultado a 

05/04/20201. 
56 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, 2ª ed., Califórnia: SAGE Publications, 2018, pp. 189-192. 
57 Num período de seis anos, entre os anos 2013 e 2018, este crime representou 17,9% do total de crimes 

sexuais registados em Portugal, de acordo com os dados recolhidos pela APAV, perfazendo um total de 

5.228 casos - Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
58 APAV (2022), Estatísticas APAV – Relatório Anual 2021, disponível em: 

https://www.apav.pt/apav_v3/images/press/Relatorio_Anual_2021.pdf, consultado a 08/09/2022, p. 13. 
59 Relatório Anual de Segurança Interna 2021, cit. (n. 54), p. 46. 
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Quanto à relação entre autor e vítima, percebe-se que, na maioria dos casos, já existia um 

qualquer tipo de relacionamento anterior entre ambos60, ainda que ao nível do mero 

conhecimento, pelo que o tipo de crimes sexuais perpetrado por estranhos representa a 

minoria.61 De acordo com dados relativos a 2021, em 53,1% dos casos de abuso sexual 

de crianças o autor era familiar da vítima, sendo que, nos restantes cenários, o autor era 

conhecido da vítima em 21,3% dos casos. Já quanto ao crime de violação contra adultos, 

verifica-se que em 46% dos casos o autor era um conhecido da vítima, percentagem à 

qual se adiciona uma outra de 13% em que o autor era familiar da vítima.62  

Coincidente com esta informação, observa-se que o local do crime corresponde 

maioritariamente à residência comum entre autor e vítima, ou então a residência do autor 

ou a residência da vítima.63 Relativamente à duração da vitimação, esta é na sua maioria 

continuada, sendo que, de acordo com dados da APAV relativos ao período temporal 

compreendido entre 2013 e 2018, em 31,5% dos casos esta tem uma duração de dois a 

seis anos; e em 19,6% dos casos esta chega mesmo a durar entre doze e vinte e cinco 

anos.64 

Aponta-se, ainda, que é pouco provável que os crimes sexuais sejam praticados com 

recurso a armas65. No que diz respeito ao abuso sexual de crianças, um estudo que 

compara este tipo de abusos em contexto intra e extrafamiliar dá conta que apenas em 

36,9% dos casos este é cometido com recurso a violência física, pelo que se dirá que a 

maior parte dos abusos não envolvem o uso adicional de violência.66 Todavia, importa 

destacar que os abusos não violentos são igualmente danosos para a vítima, sendo que em 

certos contextos poderão até sê-lo ainda mais, pelo facto de não serem atempadamente 

reconhecidos e travados, nessa medida arrastando-se por muito mais tempo.67 

 
60 Entre os anos 2013 e 2018, a maioria dos crimes sexuais registados pela APAV tinham sido praticados 

pelo cônjuge, companheiro, ex-companheiro ou um familiar da vítima - Estatísticas APAV – Crimes 

Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
61 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, cit. (n. 56), p. 192 - “researchers found that rape and sexual 

victimization were relatively unlikely to be perpetrated by a stranger. Indeed, they found that rape rarely 

begins with an offender jumping out of the dark in a secluded place in a blitz-style attack (…) Instead, 

most rape and sexual assaults are perpetrated by someone known to the victim.”. 
62 Relatório Anual de Segurança Interna 2021, cit. (n. 54), p. 46. 
63 Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
64 Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
65 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, cit. (n. 56), p. 193. 
66 Taveira, F., Frazão, S., Dias, R., Matos, E., “O abuso sexual intra e extra-familiar”, Acta Medica 

Portuguesa 22(6) (2009), (pp. 759-766) p. 762. 
67 Taveira, F., et al. “O abuso sexual intra e extra-familiar”, cit. (n. 66) p. 763. 
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Relativamente à caracterização da vítima, é possível indicar que esta é mais 

frequentemente solteira, estando inserida, maioritariamente, num tipo de família nuclear 

com filhos.68 No que diz respeito às reações típicas face à vitimação sexual, existem várias 

estratégias elencadas pelos estudos vitimológicos, nomeadamente: físicas/ativas 

(empurrar, morder, pontapear); físicas/passivas (fugir); verbais/ativas (gritar); 

verbais/passivas (chorar, suplicar).69 Neste ponto, há a referir que, por regra, qualquer 

estratégia de autoproteção adotada, para ter alguma chance de cumprir o seu propósito, 

necessita de corresponder ao nível de força utilizada pelo agressor, sendo que as 

estratégias verbais e passivas demonstram ser geralmente ineficazes em todos os 

contextos. Todavia, é necessário ter em conta que nalguns casos nenhuma das estratégias 

elencadas produz o efeito pretendido – na medida em que existe um grau elevado de 

imprevisibilidade.70 Por fim, cumpre acrescentar que por vezes a experiência de 

vitimação sexual pode ser de tal forma traumática que a vítima se mostra absolutamente 

incapaz de reagir nesse momento, situação à qual se dá o nome de imobilidade tónica.71  

Importa também sublinhar que existe ainda uma grande tendência de não apresentar 

queixa-crime deste tipo de crimes, sendo que, no período compreendido entre 2013 e 

2018, a percentagem de vezes em que foi apresentada queixa relativamente ao número 

total de agressões sexuais registado pelo APAV variou entre os 44,3% e os 68,2% (sem 

esquecer que haverá ainda casos que não são sequer notificados à APAV).72 

No que concerne à caracterização do agressor, há a referir que a maioria não possui 

antecedentes criminais, não é casado, mas encontra-se empregado, sendo o seu principal 

meio de vida o trabalho.73 Verifica-se que, por regra, os agressores sexuais possuem um 

nível significativamente baixo de atitudes e traços antissociais, sobretudo quando 

comparados com arguidos de outro tipo de crimes, revelando níveis reduzidos de 

pensamentos e crenças criminais, e pautando no geral a sua vida pelo cumprimento das 

normas e da legalidade. Possuem ainda níveis normais de competência pessoais e 

interpessoais, sendo por isso, geralmente, indivíduos bem integrados na sociedade. Pelo 

 
68 Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
69 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, cit. (n. 56), p. 195 – Tradução nossa. (“Self-protective 

actions generally are classified into one of four types: forceful physical, nonforceful physical, forceful 

verbal, or nonforceful verbal.” p. 195). 
70 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, cit. (n. 56), pp. 195-196. 
71 Daigle, L. E., Victimology – The Essentials, cit. (n. 56), p. 196. 
72 Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
73 Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, cit. (n. 55). 
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referido, a notícia da sua autoria de crimes deste tipo é frequentemente surpreendente e 

inesperada para aqueles que os rodeiam e lhes são mais próximos.74 Conclui-se, assim, 

que o nível de perigosidade deste tipo de agressores restringe-se ao âmbito da esfera 

privada e da sexualidade, não representando qualquer perigo nas restantes esferas, e 

mostrando-se, no demais, socialmente integrados (pelo que este nível de perigosidade 

desse ser avaliado exclusivamente neste âmbito, e não tendo por referência qualquer outra 

manifestação de comportamento delinquente).  

Quanto aos abusadores sexuais de crianças, mais especificamente, refere-se que estes 

apresentam maior tendência para sofrerem de perturbações de personalidade do que 

perturbações de síndromas clínicas. Todavia, apesar de certos perfis psicológicos terem 

uma presença mais frequente neste tipo de agressores, não é possível excluir um qualquer 

perfil de personalidade como sendo incompatível com o de um abusador sexual, 

concluindo-se que não existe uma personalidade típica de abusador sexual.75 

3. Da discriminação à invisibilidade – a omnipresença do género na 

lei penal contra crimes sexuais  

3.1. Percurso histórico do papel do género nos tipos penais 

A lei e o Direito (apesar das suas pretensões de neutralidade) possuem um papel altamente 

conformador da sociedade, ao representarem a posição de um Estado sobre a justiça em 

dado momento, e nessa medida criando um sistema de regras que regula a distribuição de 

direitos e deveres na comunidade, que se pretende universal e vinculativo76. Assim sendo, 

a sua alçada prescritiva e concetual influencia em grande medida, entre tantos outros 

campos de interação social, a área das relações de género77.  

Esta influência era especialmente evidente no passado, quando a lei consagrava 

expressamente um tratamento desigual das mulheres em relação aos homens, 

 
74 Vieira, S. “Ofensores Sexuais: Das Crenças ao Estilo de Pensamento”, Tese de Doutoramento em 

Psicologia, Universidade do Minho/ Escola de Psicologia (2010), pp. 201-204. 
75 Pechorro, P. S., Poiares, C., Vieira, R. X. “Caracterização psicológica de uma amostra forense de 

abusadores sexuais” Análise Psicológica 4 (2008), (pp. 615-623), pp. 621-622. 
76 Bourdieu, P. “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field” Terdiman, R. (Tradução) 

The Hastings Law Journal 38 (1987), (pp. 805-853), pp. 837-840, disponível em: 

https://derechoycambiosocial.pbworks.com/f/bourdieu[1].pdf, consultado a 10/09/2022. 
77 Beleza, T. “Anjos e monstros - A construção das relações de género no Direito Penal”, cit. (n. 33 – de 

acordo com a autora, esta influência é particularmente notória no campo do direito penal: p. 34 - “Na 

verdade, o que parece resultar da observação cuidada das leis e das instâncias formais (e informais) de 

controlo é o papel importante que os processos de criminalização e de vitimização têm no reforço ou 

definição das relações de género.”. 
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considerando-as seres inferiores e indignos de certos poderes e direitos. Na Roma Antiga, 

por exemplo, cuja herança legal em muito influenciou Portugal e outros países europeus 

de tradição legal romana78, as mulheres estavam excluídas do Direito Público, estando 

impedidas de exercer cargos públicos e de votar79. Já na Idade Média, por influência da 

Igreja Católica e da Bíblia, a mulher era considerada um “homem inacabado”, carregando 

“particulares ruindades”, razão pela qual era tratada com desconfiança pela lei, de que era 

sintoma a sua impossibilidade legal de testemunhar80.  

Este status quo refletia-se inevitavelmente na legislação sobre os crimes sexuais. Assim 

o é porque a sexualidade (desde a sua vivência privada ao seu significado social e às 

normas morais que a acompanham) se constitui como uma área prolífera na construção 

das relações de género, sendo por isso de forma impreterível marginalmente afetada pela 

conjuntura axiológica do estatuto da mulher em dada sociedade a dado momento81, e do 

mesmo modo a lei penal que a enquadra. Assim sendo, as mais antigas leis escritas contra 

a violação estruturavam-se essencialmente como crimes contra a propriedade (dos 

homens – pais e maridos das mulheres violadas), no sentido de um dano a um bem 

 
78 Zimmermann, R. “Direito romano e cultura europeia” Rodrigues Junior, O. L. (Tradução) Revista de 

Direito Civil Contemporâneo 7 (2016), (pp. 243-278), disponível em: 

https://www.academia.edu/28727523/Direito_Romano_e_Cultura_Europeia_Reinhard_Zimmermann, 

consultado a 10/09/2022. Esta hierarquização de género é uma característica muito vincada das 

sociedades ocidentais, existindo contudo exemplos de outras sociedades humanas em que tal não sucedia, 

tal como no Antigo Egipto, em que as mulheres tinham um papel muito semelhante ao dos homens – 

Khalil, R., et al. “How Knowledge of Ancient Egyptian Women Can Influence Today’s Gender Role: 

Does History Matter in Gender Psychology?” Frontiers in Psychology 7 (2017), (pp. 1-7), disponível em: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.02053, consultado a 20/09/2022. 
79 Riggsby, A. M. Roman Law and the Legal World of the Romans Nova Iorque: Cambridge University 

Press, 2010, pp. 165-170. No mesmo sentido, Couch, J. A. “Woman in Early Roman Law” Harvard Law 

Review 8 (1894), (pp. 39-50), disponível em: https://www.jstor.org/stable/1322384, consultado a 

16/09/2022, pp. 42-43 - “On the other hand, the public law of Rome did not recognize woman at all. 

Women were answerable for their misdeeds to the family judge, the father or husband, as is proven by 

Livy's account of the suppression of the worship of Bacchus at Rome”. 
80 Ventura, I. “A força das palavras e as palavras da lei – As leis antigas” in: Ventura, I. (org.) Medusa no 

palácio da justiça ou uma história da violação sexual Lisboa: Tinta da China, 2018 (pp. 73-97), pp. 87-

90. 
81 MacKinnon, C. “Reflections on Sex Equality under Law” The Yale Law Journal 5 (1991), (pp. 1281-

1328), pp. 1302 e ss., disponível em: http://www.jstor.org/stable/796693, consultado a 19/09/2021 – 

“Sexual violation symbolizes and actualizes women's subordinate social status to men.”- p. 1302. Ainda, 

na interseção deste ponto de vista com a análise do impacto da conjuntura social das relações de género e 

da sexualidade na lei: Dahl, T. S. “Women's law: methods, problems, values” Contemporary Crises 10 

(1986), (pp. 361-371), disponível em: https://doi.org/10.1007/BF00728880, consultado a 19/09/2022 – p. 

364 - “The central themes in women's law research should be: the relationship between the individual and 

state, and between the family and state, in for example social law, labor law and criminal law. But these 

relationships should also be seen in connection with the interaction between individuals themselves; in 

their many meetings through love, sexuality”. 
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transacionável82 – a virgindade de jovens mulheres casadoiras, cujo acesso dependia do 

pagamento de uma quantia monetária ao seu pai, legalmente estipulada. Por esse motivo, 

a vontade das vítimas não era tida em consideração (na distinção entre os casos de 

violação e de adultério, a culpa era-lhes atribuída de acordo com circunstâncias exteriores 

e não casuisticamente, de acordo com o seu arbítrio - estas eram consideradas, 

alternativamente, ou sempre inocentes, no caso de preencherem certos requisitos, tais 

como serem virgens ou violadas em locais remotos; ou sempre culpadas, e, quando 

violadas, tão culpadas como o agressor, nomeadamente se fossem casadas, tendo por isso 

o dever de zelar pela fidelidade ao seu marido) e a compensação devida, quando prevista, 

era direcionada para os pais ou maridos das vítimas83. 

Nesta visão, a violação sexual apenas era considerada como tal se ofendesse as regras do 

mercado matrimonial, pelo que o conceito de violação dentro do casamento era 

inexistente, sendo pelo contrário um ato legalmente permitido (a obtenção de relações 

sexuais com uma esposa com recurso a um certo nível de força), fundando-se no “débito 

conjugal”, ou seja, o dever de disponibilidade sexual da mulher para com o seu marido84. 

Na mesma linha de pensamento, as mulheres que não possuíssem “valor comercial 

matrimonial”, isto é, que não fosse virgens, beneficiavam de pouca ou nenhuma proteção 

legal85. Corolário desta ótica, considerava-se que o casamento da ofendida com o agressor 

era a reparação devida e adequada para o dano causado pela violação, isto é, a 

impossibilidade ou dificuldade em contrair matrimónio pela perda de valor matrimonial, 

decorrente da perda da virgindade86. 

 
82 Beleza, T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à 

ortodoxia da «liberdade»”, cit. (n. 32), p. 171 - “a violação era tradicionalmente (…) a conjunção carnal 

obtida por um homem de uma mulher fora das regras de acesso normal à obtenção dessa «mercadoria». 
83 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), pp. 18-23. 
84 Ventura, I. “A cópula ilícita” in: Ventura, I. (org.) Medusa no palácio da justiça ou uma história da 

violação sexual Lisboa: Tinta da China, 2018 (pp. 111-114), pp. 111 e ss. 

 
85 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), p. 28 - “How was justice 

secured for raped women who were not propertied virgins, that is, as Bracton himself was careful to 

enumerate, for «matrons, nuns, widows, concubines and even prostitutes»? (…) Pollock and Maitland, the 

law historians, write, «Concerning these matters we find little caselaw. Appeals of rape were often 

brought in the thirteenth century; but they were often quashed, abandoned or compromised. »" 
86 Brownmiller, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, cit. (n. 24), pp. 25 e ss. No mesmo 

sentido, dando conta de um cenário semelhante no panorama legal português, Ventura, I. “O casamento e 

o dote” in: Ventura, I. (org.) Medusa no palácio da justiça ou uma história da violação sexual Lisboa: 

Tinta da China, 2018 (pp. 121-126), p. 122 – “Atente-se no foco constante no matrimónio, que aparece 

aqui como o bem a que as mulheres deixam de aceder quando são agredidas sexualmente ou quando a sua 

iniciação sexual é realizada fora dos moldes autorizados. Por isso, o casamento «concedido» pela lei (às 

mulheres) surge como a chave da reparação do mal causado”. 
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Não obstante todo o referido, a circunstância mais marcante da influência do género no 

tipo penal de violação foi a sua explicitação na lei, que perdurou até tempos relativamente 

recentes87. O modelo de violação com expressão estatística, do imaginário social e da 

letra da lei uniam-se num só: uma vítima feminina (sobre a qual recaíam exigências várias 

ao nível da moralidade, decoro e dever de autoproteção) e um agressor masculino (a quem 

eram tantas vezes atribuídas “fraquezas” face à tentação das circunstâncias). Este ponto 

moldou durante muito tempo a forma de pensar a violação, com a sobrevalorização de 

circunstâncias altamente genderizadas, tais como a existência de penetração vaginal, de 

“cópula completa” ou de ejaculação, e a desvalorização de outras pelo seu caráter 

desligado da ideia de procriação, tais como a penetração de outras partes do corpo ou a 

existência de ferimentos na zona genital não conducentes à penetração vaginal por 

pénis88. Para além disso, esta visão levava a que sobre o crime incidisse um elevado juízo 

moral, expresso aliás no bem jurídico considerado lesado pelo crime, nomeadamente, os 

“bons costumes” ou “fundamentos ético-sociais da vida em sociedade”89. 

O alargamento do âmbito subjetivo da vitimação, passando a incluir qualquer pessoa90 

(ou seja, passando a incluir também vítimas masculinas) acompanha a mudança do bem 

jurídico indicado como protegido pela lei penal da criminalidade sexual, o qual passa a 

constituir a liberdade sexual91. O cânone legal dos crimes sexuais é, assim, definitiva e 

historicamente alterado – o paradigma da discriminação converte-se no seu oposto: o 

paradigma da neutralidade.  

Num primeiro olhar, dir-se-ia que este marco teria colocado enfim um ponto final à 

influência do género na lei penal da criminalidade sexual (e à influência da lei penal da 

criminalidade sexual sobre o género feminino), todavia, tal não sucede. Assim o é porque 

a realidade prática do crime continua a ser, ainda, fortemente genderizada92. Por essa 

razão, em primeiro lugar, a lei penal nesta matéria sempre afetará, à partida, as mulheres 

 
87 A vítima-tipo do crime de violação como sendo feminina permaneceu expressa na lei penal portuguesa 

até 1995, com a primeira versão do Decreto-Lei n.º 48/95, de 15 de Março. 
88 Ventura, I. Medusa no palácio da justiça ou uma história da violação sexual, cit. (n. 80). 
89 Beleza, T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à 

ortodoxia da «liberdade»”, cit. (n. 32), p. 170. 
90 Lei n.º 65/98, de 02 de Setembro. 
91 Beleza, T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos «bons costumes» à 

ortodoxia da «liberdade»”, cit. (n. 32), pp. 170 e ss. 
92 Ver o Capítulo 2.2 – “Caracterização estatística – os crimes sexuais em números” deste artigo, nas pp. 

20-24. 
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de forma diferente dos homens93. Por outro lado, existe o risco de que esta neutralidade 

ficcionada vote a condição das vítimas femininas à invisibilidade, criando injustiças94. 

Tal ocorre quando a lei é redigida de forma absolutamente desligada da realidade prática 

do crime, de acordo com padrões pretensamente neutros mas que ultimamente se revelam 

discriminatórios. Exemplo disso era a configuração do tipo penal da violação como crime 

de execução vinculada, exigindo-se que tivesse sido praticado por meio de violência, 

ameaça grave ou colocação da vítima na impossibilidade de resistir95; esta opção legal, 

tendo muito embora como finalidade assegurar a segurança jurídica e a equidade, 

demonstrava-se materialmente discriminatória, na medida em que a maioria dos casos de 

violação ocorridos na vida real não seguem este padrão96, na medida em que existem, 

normalmente, outras circunstâncias que facilitam a prática do crime sem que seja 

necessário o recurso a estes meios típicos97, tais como o conhecimento ou até mesmo 

proximidade entre autor e vítima, a existência de um ambiente romântico (como sucede 

nos date rapes ou na violação conjugal)98, ou ainda a habitual posição de temor e sujeição 

das vítimas99; pelo que, nesta solução legal, a maioria dos casos de violação da vida real 

encontrava-se legalmente desprotegida.  

Este problema continua a colocar-se com a atual redação do tipo penal, designadamente, 

e pelas razões mencionadas acima, para o preenchimento do requisito do 

“constrangimento contra a vontade cognoscível da vítima”100. Assim o é, desde logo, se 

o conceito de “constrangimento” continuar a ser interpretado de forma restritiva101, isto 

 
93 Dahl, T. S. “Women's law: methods, problems, values”, cit. (n. 81), p. 361 – “The modern gender-

neutral legal machinery meets the gender-specific reality - or let me rather phrase the converse: the often 

gender-relative reality meets the unisex law.”. 
94 Dahl, T. S. “Women's law: methods, problems, values”, cit. (n. 81), pp. 362 e ss. 
95 Lei n.º 65/98, de 02 de Setembro.  
96 Sottomayor, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de género”, cit. (n. 10), p. 

109 – “O legislador, ao tipificar os contornos do tipo legal de violação, baseou-se no mito de que a 

violação é praticada por um estranho que usa violência física ou ameaça grave contra a vítima ou que a 

coloca em estado de inconsciência ou na impossibilidade de resistir.”. 
97 Ver o Capítulo 2 – “Crimes Sexuais como Violência de Género – caracterização sociológica e 

estatística” deste artigo, nas pp. 14-24. 
98 Sottomayor, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de género”, cit. (n. 10), p. 

109 – “Na verdade, a violação é praticada, normalmente, por um homem conhecido da vítima, com quem 

esta tem uma relação de proximidade ou de confiança (…) e não envolve o uso da força física nem 

deixa marcas físicas de violência visíveis no corpo da vítima.”. 
99 MacKinnon, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, cit. (n. 14), p. 89 – “Power is on 

one side and sexuality on the other. Sexuality is ordinary affection, everyday flirtation. (…) What is not 

considered to be a hierarchy is women and men-men on top and women on the bottom.”. 
100 Artigos 163º e 164º CP. 
101 Sottomayor, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de género”, cit. (n. 10), p. 

111 - “persistem, lado a lado, duas correntes jurisprudenciais: aquela que exige o ónus de resistência e a 

que se basta com a falta de consentimento.”. 
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é, ancorando-se ainda numa ideia da existência de uma certa luta física entre agressor e 

vítima, embora este perigo deixe de existir se a lei for interpretada de acordo com o 

espírito da Convenção de Istambul, entendendo-se como constrangimento a atuação 

apesar do dissentimento da vítima102. Dúvidas ainda existem, contudo, se o 

constrangimento não for atual, isto é, se o agressor se aproveitar de circunstâncias 

anteriores para consumar o crime, bem sabendo que a vítima se encontra numa posição 

de submissão/medo/vulnerabilidade e dela se aproveitando – será o caso de vítimas que 

se encontrem a cargo do agressor, por exemplo por se encontrarem detidos em prisão ou 

em situação de requerimento de asilo; será ainda o caso de vítimas que sejam 

“convencidas” através de chantagem ou promessa, não explícitas ou não atuais103; ou, por 

fim, o caso de “aproveitamento intencional de constrangimento alheio”104. Também a 

noção de “vontade cognoscível da vítima” poderá suscitar algumas dúvidas – esta 

cognoscibilidade é independente da inclinação demonstrada física e verbalmente pela 

vítima? O critério para a sua aferição é objetivo, isto é, correspondente à interpretação de 

um observador externo médio face às circunstâncias do momento; ou subjetivo, ou seja, 

de acordo com o conhecimento e diligência concretos daquele específico agressor, 

nomeadamente se já existir uma relação prévia deste com a vítima e este tiver meios para 

uma cognoscibilidade mais apurada? Face a todas estas questões, diríamos que um 

modelo baseado no consentimento traria mais clareza105. Apesar disso, a justiça do caso 

concreto depende frequentemente, acima de tudo, do aplicador do direito e da sua 

interpretação, seja da lei, seja do caso em julgamento, independentemente da formulação 

literal do tipo penal. Vejamos seguidamente de que forma. 

 
102 Ferreira da Cunha, M. C. – “A violação como o relacionamento sexual constrangido: adequação da Lei 

n.º 83/2015 à tutela do bem jurídico?” in: Silva Miguel, J. M, CEJ. (org.) Crimes Sexuais – Jurisdição 

Penal e Processual penal 2ª ed., Centro de Estudos Judiciários, 2021 (pp. 15-38), p. 22, disponível em: 

https://cej.justica.gov.pt, consultado a 10/09/2022. 
103 Assim, exemplifiquemos com os seguintes casos: se A prometer a B uma promoção na carreira em 

troca de um favor sexual; B é seguidamente promovido, e na manhã seguinte A encontra-se com B e 

inicia um contacto sexual, que B entende não poder rejeitar, existindo uma “cobrança implícita”; ou o 

caso do candidato a um emprego a quem é dito vagamente que “se se mostrar disponível sexualmente, 

receberá vantagens”, não ficando claro se a sua contratação depende disso ou não. Tal sucede, também, 

nos casos em que o agressor já criou previamente um clima de medo e terror, pelo que vencer o 

dissentimento da mesma se torna desnecessário para consumar o crime – assim ocorre nalguns casos de 

violência doméstica prolongada, ou por exemplo num caso de sequestro violento. 
104 Ferreira da Cunha, M. C. – “A violação como o relacionamento sexual constrangido: adequação da Lei 

n.º 83/2015 à tutela do bem jurídico?”, cit. (n. 102), p. 23. 
105 Neste sentido, Sottomayor, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de 

género”, cit. (n. 10), p. 110; e também Leal, C. “A (necessária) reforma do sistema penal português 

respeitante aos crimes sexuais segundo a Convenção de Istambul” Revista do Ministério Público 157 

(2019), (pp.147-168). 

user
Realce

user
Realce



30 
 

3.2. O perigo da utilização de estereótipos na Law in Action 

O ato de categorizar o mundo ao redor é inerentemente humano, uma habilidade que 

permite simplificar a vida diária, possibilitando a mais rápida tomada de decisão e uma 

compreensão mais instantânea das interações do dia-a-dia. Esta categorização acontece 

com objetos e situações, mas também com pessoas106. O efeito pernicioso desta 

categorização sucede quando afeta a capacidade de realizar juízos objetivos107, pela 

indevida atribuição de certas características a um grupo de pessoas, pela sua pertença a 

esse grupo, como se estas características fossem intrínsecas ou biológicas, e ainda quando 

estes preconceitos são assumidos de forma automática e inconsciente108.  

Adicionalmente, estudos indicam que a utilização descuidada de estereótipos fortalece as 

hierarquias sociais existentes, marginalizando certos grupos e favorecendo outros, assim 

reforçando as estruturas de poder em vigor, e ainda que quem se encontra numa posição 

de poder é mais propenso a tecer juízos com base em estereótipos. Tal sucede pela sua 

específica posição social, que determina que a) não sintam a necessidade individual de 

tomar atenção a estes estereótipos, por não serem por eles afetados b) não tenham tanta 

capacidade para tomar atenção a estes estereótipos, pela dificuldade em se colocarem na 

posição do grupo inferior c) não se sintam pessoalmente motivados a prestar atenção aos 

estereótipos109. Quando estas pessoas em posição de poder fazem uso de estereótipos na 

sua qualidade de representantes de instituições, nomeadamente no sistema de justiça 

penal (seja na fase inicial, pelas polícias, ou em fase de julgamento, pelos aplicadores do 

direito), o problema assume uma gravidade muito maior. Tal é suscetível de gerar um 

clima de discriminação, naturalizando preconceitos, para além de impedir as suas vítimas 

de exercerem os seus direitos legalmente tutelados e de acederem à justiça ultimamente 

contribuindo para a perpetuação da violência e marginalização110. 

 
106 Fiske, S. “Stereotyping, prejudice, and discrimination.” in: Gilbert, D. T. Fiske, S. Lindzey, G. 

(org.) The handbook of social psychology McGraw-Hill, 1998 (pp. 357–411). 
107 Alencar, E. “Mujeres y estereotipos de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos” Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 9, (2015), (pp. 26-48), p. 31 – “cuando 

se usan percepciones generalizadas en un juicio sobre un individuo, se amplía la posibilidad de 

equivocarse, porque su uso dificulta la identificación de las características reales del individuo”. 
108 Fiske, S. Molm, L. “Bridging Inequality from Both Sides Now” Social Psychology Quarterly 4 (2010), 

(pp. 341-346) disponível em: http://www.jstor.org/stable/27896251, consultado a 20/09/2022. 
109 Fiske, S. “Controlling other people – The impact pf power on Stereotyping” American Psychologist 48 

(1993) (pp. 621-628). 
110 Alencar, E. “Mujeres y estereotipos de género en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos”, cit. (n. 107), pp. 35 e ss. No mesmo sentido, Quintela de Brito, T. “Estereótipos 

prejudiciais de género na prática jurídica: denegação do acesso ao Direito e aos tribunais”, Anatomia do 

Crime 11 (2020), (pp. 167-219), pp. 192-195. 
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No caso do julgamento de crimes sexuais, tem particular incidência o uso de estereótipos 

de género na avaliação das vítimas (principalmente as vítimas femininas, mas também, 

embora sempre considerando a sua fraca expressão estatística, as vítimas masculinas, 

tantas vezes sujeitas a preconceitos relacionados com o seu género e com o género oposto, 

que dificultam a sua perceção como vítimas111), ou seja, a atribuição automática a um 

indivíduo de predicados, características ou papéis meramente em função do seu género112. 

Dentro deste espectro, importa atentar especialmente a uma categoria particular de 

estereótipos de género – os designados mitos sobre a violação ou Rape Myths, que se 

constituem como crenças estereotipadas arreigadas em preconceitos de género, cujo 

efeito se reconduz a uma culpabilização das vítimas, desculpabilização do agressor e 

normalização da violência113. Podemos elencar alguns dos exemplos mais comuns, a 

partir da teorização feita por Liz Kelly114: 

- “Elas gostam/querem” (Manifestação da crença de que as mulheres são dissimuladas, 

dizendo não quando querem dizer sim) 

- “Elas pediram/mereceram” (Manifestação da crença de que o desvio às norma morais 

do decoro feminino deve ser punido com a violação) 

- “Apenas acontece a certos tipos de mulheres” (Manifestação da crença de que a violação 

é em grade medida responsabilidade da vítima) 

- “Elas mentem/ tendem a exagerar” (Manifestação da crença de que as mulheres fazem 

falsas queixas de violação apenas para chamar a atenção/ prejudicar os homens/ obter 

com isso benefícios) 

- “Se elas tivessem resistido, tudo teria sido evitado” (Manifestação da crença de que uma 

mulher que verdadeiramente não quer sexo não se deixa violar). 

 
111 A propósito dos homens como vítimas do crime de violência doméstica e da sua sujeição a 

estereótipos relacionados com o seu género, sendo as conclusões aplicáveis também à sua vitimação em 

sede de crimes sexuais, Fonseca, C. “Violência contra Homens nas Relações Íntimas: uma realidade 

oculta” Miscellanea APAV 8 (2019), (pp. 10-15), disponível em: https://www.apav.pt/apav , consultado a 

10/08/2022. 
112 Cusak, S., et al., “Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee’s Decision in Vertido 

v The Philippines” Human Rights Law Review (2011) (pp. 1-14), pp. 7-10. 
113 Chaplau, K. M. et al. “How Ambivalent Sexism Toward Women and Men Support Rape Myth 

Acceptance” Sex Roles 57 (2007) (pp. 131–136).  
114 Kelly, L., Surviving Sexual Violence, cit. (n. 18). 



32 
 

- “Os homens que o fazem são doentes/ descontrolados” (Manifestação da crença de que 

a violação é um comportamento desviante aberrante, apenas passível de ser cometido por 

pessoas com distúrbios mentais). 

3.3. Julgar com consciência de género como um imperativo na busca pela justiça – 

considerações finais 

Levando em consideração toda a análise elaborada até ao momento, incorporar uma 

perspetiva de género aquando do julgamento de crimes sexuais torna-se um imperativo 

ético na busca por uma justiça material. Esta assume-se como uma metodologia de análise 

e interpretação da lei, incorporada nas decisões judiciais, que visa evitar a utilização de 

estereótipos na aplicação das normas penais, e reconhecer a existência de preconceitos e 

papéis de género na sociedade em geral, procurando problematizá-los e questionar a sua 

influência nos processos judiciais115. 

Adicionalmente, a violência sexual, como problema da violência de género, tem vindo a 

ganhar reconhecimento no cenário legal internacional dos Direitos Humanos através da 

categorização como tal das violações em massa, em cenários de guerra116. Assim sendo, 

se perspetivarmos a violência sexual no seu todo como um problema de Direitos 

Humanos117 (assim será se tivermos em conta a elevada prevalência estatística da sua 

incidência ainda na atualidade, como tivemos oportunidade de analisar anteriormente, 

bem como as consequências que implica na vida diária das mulheres, mesmo naquelas 

que não são suas vítimas diretas, designadamente a criação de um clima de medo e a 

restrição da sua liberdade nas decisões da sua rotina do dia-a-dia, que as impedem de 

usufruir plenamente dos seus direitos enquanto cidadãs, como teorizado nos capítulos 

anteriores), a responsabilidade dos Tribunais e ultimamente dos Estados em adotar uma 

tal perspetiva, com vista a alcançar uma justiça prática efetiva e a evitar erros judiciais 

 
115 Quintela de Brito, T. “Estereótipos prejudiciais de género na prática jurídica: denegação do acesso ao 

Direito e aos tribunais”, cit. (n. 110), pp. 195-199. 
116 Gaggioli, G. “Sexual violence in armed conflicts: A violation of international humanitarian law and 

human rights law” International Review of the Red Cross 96 (2014), (pp. 503–538). Viseur Sellers, P. 

“The Prosecution of Sexual Violence in conflict: The Importance of Human Rights as Means of 

Interpretation.” Women's Human Rights and Gender Unit (WRGU) (pp. 1-41), disponível em: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Paper_Prosecution_of_Sexua 

l_Violence.pdf, consultado a 15/08/2022 
117 Argumentando neste sentido, Burgess-Jackson, K. “A Crime against Women: Calhoun on the 

Wrongness of Rape” Journal of Social Philosophy 31 (2000) (pp. 286–293). 
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perniciosos, torna-se ainda mais evidente, na medida em que o possível efeito adverso da 

sua não utilização é a afetação de Direitos Humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

Conclusão 

Os crimes sexuais e a violência de género são duas realidades inseparáveis, sendo que a 

compreensão dos primeiro pressupõe necessariamente uma visão da segunda. Não é 

possível interpretar a realidade da criminalidade sexual desligada da sua relação com o 

género, as relações de género, os papéis de género e os estereótipos de género.  

Esta conclusão é visível através do estudo da realidade dos crimes sexuais sob várias 

perspetivas, desde a sua caracterização estatística, à sua teorização sociológica, à sua 

história, como também à sua existência no Direito Penal – tanto na lei como nos 

Tribunais. 

Tendo tudo isto em conta, defendemos que é necessário levar a cabo uma jurisprudência 

com consciência de género aquando do julgamento de crimes sexuais. Trata-se aqui, por 

um lado, de um esforço de apreender a realidade em toda a sua amplitude; por outro, a 

urgência em realizar uma justiça com o menor erro possível, livre de estereótipos que 

resultem num desigual acesso à justiça, e numa discriminação de género material. Está 

em causa, também, na nossa visão, a responsabilidade dos Estados em tutelar os Direitos 

Humanos das mulheres, garantindo que estas usufruam do direito a viver livres de 

violência e da marginalização decorrente de preconceitos de género, bem como possuam 

acesso real à justiça e a um julgamento materialmente imparcial.118  

 
118 O presente texto contém 12428 palavras. 



35 
 

Bibliografia 

ALENCAR, E. “Mujeres y estereotipos de género en la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos” Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad 9, 

(2015-2016), (pp. 26-48). 

APAV (2018), Estatísticas APAV – Crimes Sexuais 2013-2018, disponível em: 

https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatisticas_APAV_CrimesSexuais_2013_2018.pdf, 

consultado a 05/04/20201. 

APAV (2022), Estatísticas APAV – Relatório Anual 2021, disponível em: 

https://www.apav.pt/apav_v3/images/press/Relatorio_Anual_2021.pdf, consultado a 

08/09/2022. 

BEAUVOIR, S., The Second Sex, Parshley, H. M. (tradução), Londres: Jonathan Cape, 

Thirty Bedford Square, 1956, pp. 415-641. 

BELEZA, T., “A regulação jurídica da sexualidade no Código Penal: da laicização dos 

«bons costumes» à ortodoxia da «liberdade»” in: Vaz das Neves, L., Oliveira Simões, 

A., Monteiro, D. (org.), Estudos Comemorativos do 150º Aniversário do Tribunal da 

Boa-Hora, Lisboa: Ministério da Justiça, 1995 (pp. 169-174). 

BELEZA, T., “Anjos e monstros - A construção das relações de género no Direito 

Penal” ex aequo 10 (2004), (pp. 29-40). 

BOURDIEU, P. “The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field” 

Terdiman, R. (Tradução) The Hastings Law Journal 38 (1987), (pp. 805-853), pp. 837-

840, disponível em: https://derechoycambiosocial.pbworks.com/f/bourdieu[1].pdf, 

consultado a 10/09/2022. 

BOURDIEU, P., A Dominação Masculina, Kuhner, M. (tradução), 2ª ed., Rio de 

Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 

BROWNMILLER, S., Against Our Will – Men, Women and Rape, Nova Iorque: 

Fawcett Columbine, 1975. 

BUGESS-JACKSON, K. “A Crime against Women: Calhoun on the Wrongness of Rape” 

Journal of Social Philosophy 31 (2000) (pp. 286–293). 



36 
 

BUTLER, J., “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in 

Phenomenology and Feminist Theory” Theatre Journal, 40 (1988), (pp. 519-531). 

CAEIRO, P. “Observações sobre a projectada reforma do regime dos crimes sexuais e 

do crime de violência doméstica” Revista Portuguesa de Ciência Criminal 29 nº 3 

(2019), (pp. 632-679). 

CHAPLAU, K. M. et al. “How Ambivalent Sexism Toward Women and Men Support 

Rape Myth Acceptance” Sex Roles 57 (2007) (pp. 131–136).  

COUCH, J. A. “Woman in Early Roman Law” Harvard Law Review 8 (1894), (pp. 39-

50), disponível em: https://www.jstor.org/stable/1322384, consultado a 16/09/2022. 

CUSAK, S., et al., “Gender Stereotyping in Rape Cases: The CEDAW Committee’s 

Decision in Vertido v The Philippines” Human Rights Law Review (2011) (pp. 1-14). 

DAHL, T. S. “Women's law: methods, problems, values” Contemporary Crises 10 

(1986), (pp. 361-371), disponível em: https://doi.org/10.1007/BF00728880, consultado a 

19/09/2022. 

DAIGLE, L. E., Victimology – The Essentials, 2ª ed., Califórnia: SAGE Publications, 

2018. 

FERREIRA DA CUNHA, M. C. – “A violação como o relacionamento sexual 

constrangido: adequação da Lei n.º 83/2015 à tutela do bem jurídico?” in: Silva Miguel, 

J. M, CEJ. (org.) Crimes Sexuais – Jurisdição Penal e Processual penal 2ª ed., Centro de 

Estudos Judiciários, 2021 (pp. 15-38), disponível em: https://cej.justica.gov.pt, 

consultado a 10/09/2022. 

FERREIRA LEITE, I., “Violência doméstica e violência interpessoal: contributos sob a 

perspetiva do direito para a racionalização dos meios de prevenção e proteção” 

Anatomia do Crime – Revista de Ciências Jurídico-Criminais, 10, (2019), (pp. 31-66). 

FISKE, S. “Controlling other people – The impact pf power on Stereotyping” American 

Psychologist 48 (1993) (pp. 621-628). 

FISKE, S. “Stereotyping, prejudice, and discrimination.” in: Gilbert, D. T. Fiske, S. 

Lindzey, G. (org.) The handbook of social psychology McGraw-Hill, 1998 (pp. 357–411). 



37 
 

FISKE, S. MOLM, L. “Bridging Inequality from Both Sides Now” Social Psychology 

Quarterly 4 (2010), (pp. 341-346) disponível em: http://www.jstor.org/stable/27896251, 

consultado a 20/09/2022. 

FONSECA, C. “Violência contra Homens nas Relações Íntimas: uma realidade oculta” 

Miscellanea APAV 8 (2019), (pp. 10-15), disponível em: https://www.apav.pt/apav , 

consultado a 10/08/2022. 

GAGGIOLI, G. “Sexual violence in armed conflicts: A violation of international 

humanitarian law and human rights law” International Review of the Red Cross 96 

(2014), (pp. 503–538). 

KELLY, L., Surviving Sexual Violence, Cambridge: Polity Press, 1988, versão E-book. 

KHALIL, R., MOUSTAFA, A., MOFTAH, Z., KARIM, A. “How Knowledge of Ancient 

Egyptian Women Can Influence Today’s Gender Role: Does History Matter in Gender 

Psychology?” Frontiers in Psychology 7 (2017), (pp. 1-7), disponível em: 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.02053, consultado a 20/09/2022. 

LEAL, C. “A (necessária) reforma do sistema penal português respeitante aos crimes 

sexuais segundo a Convenção de Istambul” Revista do Ministério Público 157 (2019), 

(pp.147-168). 

MACKINNON, C. “Reflections on Sex Equality under Law” The Yale Law Journal 5 

(1991), (pp. 1281-1328), pp. 1302 e ss., disponível em: 

http://www.jstor.org/stable/796693, consultado a 19/09/2021. 

MACKINNON, C., “A Sex Equality Approach to Sexual Assault” Annals New York 

Academy of Sciences 989 (2003), (pp. 265-275). 

MACKINNON, C., Feminism Unmodified - Discourses on Life and Law, Londres: 

Harvard University Press, 1987. 

MILLET, K., Sexual Politics, Chicago: University of Illinois Press, 2000. 

PECHORRO, P. S., Poiares, C., Vieira, R. X. “Caracterização psicológica de uma 

amostra forense de abusadores sexuais” Análise Psicológica 4 (2008), (pp. 615-623). 

PILCHER, J. Whelehan, I., Fifty Key Concepts in Gender Studies, Londres: SAGE 

Publications, 2004. 



38 
 

QUINTELA DE BRITO, T. “Estereótipos prejudiciais de género na prática jurídica: 

denegação do acesso ao direito e aos tribunais” Anatomia do Crime 11 (2020), (pp. 167-

207). 

QUINTELA DE BRITO, T. “Estereótipos prejudiciais de género na prática jurídica: 

denegação do acesso ao Direito e aos tribunais”, Anatomia do Crime 11 (2020), (pp. 167-

219). 

Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, D.R. I Série (2012-01-21) 285-427. 

RIGGSBY, A. M. Roman Law and the Legal World of the Romans, Nova Iorque: 

Cambridge University Press, 2010. 

SANDAY, P. R., “The Socio-Cultural Context of Rape: A Cross-Cultural Study”, 

Journal of Social Issues 37, n 4, (1981), (pp. 5-27). 

Sistema de Segurança Interna, Gabinete do Secretário-geral (2022), Relatório Anual de 

Segurança Interna 2021, disponível em: https://www.portugal.gov.pt, consultado a 

05/09/2022. 

SOTTOMAYOR, M., “A convenção de Istambul e o novo paradigma da violência de 

género” Ex aequo, 31, (2015), (pp.105-121), Disponível em: 

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0874-

55602015000100009&lng=pt&nrm=iso , consultado a 17/02/2021 

TAVEIRA, F., Frazão, S., Dias, R., Matos, E., “O abuso sexual intra e extra-familiar”, 

Acta Medica Portuguesa 22(6) (2009), (pp. 759-766). 

VENTURA, I. Medusa no palácio da justiça ou uma história da violação sexual Lisboa: 

Tinta da China, 2018. 

VIEIRA, S. “Ofensores Sexuais: Das Crenças ao Estilo de Pensamento”, Tese de 

Doutoramento em Psicologia, Universidade do Minho/ Escola de Psicologia (2010). 

VISEUR SELLERS, P. “The Prosecution of Sexual Violence in conflict: The Importance 

of Human Rights as Means of Interpretation.” Women's Human Rights and Gender Unit 

(WRGU) (pp. 1-41), disponível em: 

https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Women/WRGS/Paper_Pros 

ecution_of_Sexual_Violence.pdf, consultado a 15/08/2022. 



39 
 

ZIMMERMANN, R. “Direito romano e cultura europeia” Rodrigues Junior, O. L. 

(Tradução) Revista de Direito Civil Contemporâneo 7 (2016), (pp. 243-278), disponível 

em: https://www.academia.edu/28727523/Direito_Romano_e_Cultura_Europeia, 

consultado a 10/09/2022. 

Legislação 

DL n.º 48/95, de 15 de Março, que aprova o Código Penal Português, atualizado pela 

Lei n.º 101/2019, de 06 de Setembro, disponível em: https://www.pgdlisboa.pt/leis, 

consultada a 20/09/2021. 

DL n.º 48/95, de 15 de Março, versão original, disponível em: 

https://www.pgdlisboa.pt/leis, consultado a 01/09/2022. 

DL n.º 48/95, alterado pela Lei n.º 65/98, de 02 de Setembro, disponível em: 

https://www.pgdlisboa.pt/leis, consultada a 03/09/2022. 

Resolução da Assembleia da República n.º 4/2013, D.R. Série I (2012-01-21) 285-427, 

que aprova a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à 

Violência contra as Mulheres e a Violência Doméstica. 

 

 

 

 


