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 RESUMO: 

 

O objetivo central do presente trabalho é explorar um tema ocultado por nossa sociedade. O 

estupro conjugal é uma prática antiga, que embora não seja uma prática tão incomum, pouco 

se tem conhecimento sobre o assunto. Posto isso, verificamos dentro do judiciário como este 

crime se constitui e como se dá os aparatos da lei em nosso país. Posteriormente trataremos 

sobre a violência conjugal levando em consideração suas fases e características associadas a 

questão do poder masculino na sociedade. Discorremos acerca da perversão, como possível 

referente para o estupro conjugal, trazendo também a atuação do profissional de psicologia no 

atendimento a essas  vítimas. 

Palavras-Chave: Estupro, Cônjuges, Matrimônio, Mulher e Violência.  



 ABSTRACT: 
 

The central objective of the present work is to explore a theme concealed by our society. 

Conjugal rape is an old practice, and although it is not an unusual practice, little is known 

about it. Having said that, we find within the judiciary how this crime is constituted and how 

the law sets up in our country. Later, we will discuss conjugal violence taking into account its 

phases and characteristics associated with the issue of male power in society. We talk about 

the perverse subject, using it as a presupposition for understanding the motive that causes the 

intimate partner to violate his wife's body. Bringing also the role of the psychologist in the 

care of this woman. 

Keywords: Rape, Spouses, Marriage, Women and Violence.  
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INTRODUÇÃO 

 

Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde, 2007) a forma mais comum 

de violência contra mulher é aquela perpetrada por parceiros íntimos. Existem poucas 

investigações sobre o estupro cometido pelo cônjuge e as informações são ainda mais 

imprecisas. Muitos são os atributos que contribuem para que o estupro dentro do 

relacionamento conjugal seja de difícil reconhecimento e delimitação. Um exemplo é a 

prática sexual não consentida ser considerada em muitas culturas como dever da esposa.  

O estupro realizado por parceiro intimo é um reflexo direto da ideologia 

patriarcal, que demarca explicitamente a relação de poder entre homens e mulheres, 

colocando a mulher como objeto de desejo e de propriedade do homem . 

Devido a isso o objetivo deste estudo é contribuir através de uma discussão 

teórica construída a partir de levantamentos bibliográficos, sobre o estupro ocorrido na 

relação matrimonial, bem como o contexto vivencial da vítima e do agressor desse 

crime. A pesquisa foi elaborada a partir de uma inquietação a cerca de mulheres que 

sofrem estupro no seio matrimonial, visto que pouco se tem conhecimento sobre o 

assunto, não somente por parte da vítima mas também pela sociedade. O tema proposto, 

é de grande relevância para nossa compreensão, posto que não se é uma violência tão 

incomum de ocorrer. 

 Segundo Costa (2008), a função sexual é essencial na vida de todo ser humano. 

Através dele é capaz de haver a perpetuação da espécie e além disso buscar a obtenção 

da satisfação e do prazer. Entretanto havendo alguma alteração no psiquismo desse 

sujeito, poderá dar-se lugar a modalidades mórbidas e doentias de satisfação sexual, 

como por exemplo o estupro. 

 O jornal G1 da Globo em 2015 noticiou um caso de estupro matrimonial 

ocorrido na Índia, país onde não se é considerado judicialmente estupro a relação sexual 

por forma forçosa no casamento, o caso chamou a atenção de muitas pessoas quando a 

mulher abusada relatou a forma perversa que foi estuprada: “Para ele, eu era apenas um 

brinquedo que ele podia usar de maneiras diferentes todas as noites. Quando 

brigávamos, ele se vingava na cama. Às vezes, eu implorava para ele me deixar em paz 

porque não me sentia bem, mas ele não aceitava um não, nem mesmo quando eu estava 

em meu ciclo menstrual”. Outro caso no mesmo ano foi noticiado após essa reportagem, 

também se tratava de uma indiana. A mesma também relatou uma situação vivenciada 

com seu cônjuge de estupro: “Me lembro de uma noite, o dia 14 de fevereiro de 2014. 
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Era o aniversário dele. Tivemos uma discussão acalorada e ele quis me forçar a fazer 

sexo. Resisti o quanto pude mas ele não parou. Então, ele enfiou uma lanterna dentro de 

mim. Fui parar no hospital e continuei sangrando por 60 dias”. 

 Esse tipo de estupro não é encontrada somente em países como a Índia, mas 

também no Brasil muitas mulheres são acometidas por esse tipo de relação sexual não 

concedida. Trata-se de um fenômeno mais comum do que imaginamos. O silêncio faz 

parte desse tipo de relação, o medo a vergonha são uns dos fatores pelos quais essa 

mulher matem segredo das agressões sofridas. 

  De forma geral, através dessa pesquisa buscaremos tratar as questões do 

judiciário que envolvem o crime de estupro matrimonial, bem como as características 

que envolvem a violência conjugal, discorrendo também sobre as fases e consequências 

por ela ocasionadas. Discutiremos também sobre o cônjuge agressor frente a essa 

vítima, tomando como ponto de partida a perversão, visto que o sujeito perverso 

deslocara seu desejo para o corpo de sua esposa, o que poderá ser uma hipótese pela 

qual o cônjuge agressor venha agredir sexualmente sua companheira, acarretando 

graves consequências na vida desta mulher.  

 “Quando se é realizado o estupro por parceiro intimo o outro é destituído do seu 

lugar de ser desejante e forçado a ser objeto de um jogo perverso. É inegável que esta 

violência deixa marcas profundas no psiquismo das vítimas” (AZEVEDO,2001) 
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CAPÍTULO 1- UM BREVE HISTÓRICO SOBRE O ESTUPRO 
Segundo Costa (2008) o estupro, entre os crimes sexuais, é a infração de 

natureza que apresenta maior gravidade. Por outro lado, não só entre os crimes sexuais, 

mas na criminalidade comum, o estupro se coloca como uma das condutas penais onde 

se pode entrever a maior periculosidade do agente, sua maior carga de criminalidade 

violenta, só é superada pelo roubo e pelo latrocínio.  

 Partindo desse pressuposto, podemos observar que para a nossa constituição o 

crime de roubo, se torna mais grave do que o estupro. O corpo teria menos significância 

do que o material. A proteção aos bens matérias e a punição para o sujeito que venha 

violar as regras sobre um bem financeiro de um individuo seria maior do que aquele que 

viola o corpo de uma mulher, então qual seria o lugar do corpo e dos bens materiais na 

sociedade? Seria lícito dizer que para nossa constituição o corpo da mulher não seria 

mais importante do que os bens que a mesma possui?  

 Noronha (2002, p. 72) pontua que o indivíduo que obriga uma mulher a manter a 

relação carnal, violando, assim, o seu direito de escolha, que a mesma tem de dispor do 

corpo, demonstra instintos brutais dignos de severa repressão.  

 Entretanto será que isso tem sido válido também para mulheres que tem seu 

corpo violado por seu próprio cônjuge? É importante pontuarmos que o mesmo crime 

pode ser observado de forma diferente não só pelo jurídico mas também pela sociedade, 

quando trata-se do homem que é casado com a mulher que o mesmo venha a estupra. 

 Para que venhamos discutir estas questões, é necessário primeiramente 

apresentarmos como o crime de estupro vem sendo observado e punido ao longo de 

nossa civilização. 

Segundo Costa (2008, p.11) no decorrer de toda nossa história o estupro sempre 

apresentou significações distintas sendo observado desde os primórdios da humanidade. 

Na legislação mosaica (termo usado para se referir as leis de Moises), se a realização da 

cópula fosse por meios violentos e está mulher fosse virgem, o homem deveria casar-se 

com esta mulher e pagar 50 ciclos de prata ao pai da vítima (COSTA, 2008, p11). 

A autora Costa (2008), também cita que no antigo regime da França entre o 

século XVI ao século XIX, os números de estupro eram muito altos, embora houvesse 

uma grande raridade em haver julgamento público. Isto porque geralmente as vítimas se 

silenciavam, e não relatavam a agressão sexual sofrida por elas, o que não é muito 

diferente dos dias de hoje, onde grande parte dos crimes de estupro não são denunciados 

devido o silêncio das vítimas, muitas alegam vergonha, medo, constrangimento, 
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humilhação, receio da reação dos familiares e sociedade e até mesmo culpa pelo ato 

violento que nelas foram cometidos. Isso porque muita das vezes nossa sociedade tende 

a culpar a vítima pelo crime que o violentador cometeu, o que também faz com que 

muita dessas mulheres não registrem queixas sobre o estupro. 

Em 1791 foi substituída na legislação penal da França o nome “ rapto” pelo o de 

“estupro”, para que assim fosse priorizado a vítima, ao invés do prejuízo sofrido por 

seus “proprietários” (COSTA,2008 p13). 

Mais tarde no Código de 1832, na legislação francesa ainda não se havia o 

conceito do crime de estupro, entretanto previa a pena de trabalhos forçados para os que 

praticassem esse ato. E ainda, se a vítima tivesse menos de 15 anos na data do fato, a 

pena seria o máximo da pena temporária de trabalhos forçados. (COSTA,2008 p13) 

 

1.1 O ESTUPRO NO BRASIL. 

No Brasil na primitiva legislação penal era imposto que "todo homem, de 

qualquer estado e condição que seja, que forçosamente dormir com qualquer mulher, 

será punido com a pena de morte.". Futuramente o código de 1830 prévia que  “ter 

cópula carnal por meio de violência ou ameaça com qualquer mulher honesta” , a pena 

de prisão por 3 a 12 anos e de dotar a ofendida” (HUNGRIA, 1959). 

Segundo Costa (2008), o conceito de estupro só foi realmente adot0 em nosso 

país pelo código de 1890 no artigo 268 quando também tornou mais específico este 

crime - referindo a obter a relação sexual mediante violência ou grave ameaça.  

No Código Penal Brasileiro de 1940, o artigo 213 referente ao crime em questão, 

tem em vista preservar a liberdade sexual da mulher. Para chegar a tal, procederam-se 

diversas etapas. O artigo 263 da lei n° 8069 de 13/07/1990 (Estatuto da Criança de do 

Adolescente) adotou, como estupro qualificado, os casos em que o agente passivo fosse 

menor de 14 anos, conferindo pena de reclusão de 4 a 10 anos. Com a lei n° 8072, que 

definiu o estupro como crime hediondo, aumentou- se a pena de reclusão para de 6 a 10 

anos no artigo 6º, revogando-se expressamente a lei anteriormente citada. (COSTA, 

2008, p.15). 

Posteriormente, a lei n° 8072/90 foi confirmada pelo artigo I o da lei n° 8930 de 

06/09/1994, conferindo-lhe nova redação, não podendo o autor ser beneficiado com a 

anistia, com a graça ou indulto, nem direito à fiança e liberdade provisória, devendo 

cumprir a pena integralmente em regime fechado (TEIXEIRA et al, 2004). 
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1.1.1 Sujeito ativo e passivo  

 Segundo (NORONHA, 2002, p. 68) o crime de estupro tutela-se a liberdade 

sexual da mulher, ou seja, o direito que a mulher tem de escolher com quem ela deseja 

manter a prática sexual. A mesma pode dispor de seu corpo se e quando desejar.“É um 

direito seu que não desaparece, mesmo quando se dá a uma vida licenciosa, pois, nesse 

caso, ainda que mercadejando com o corpo, ela conserva a faculdade de aceitar ou 

recusar o homem que a solicita.”  

Segundo Costa (2008) somente o homem pode ser sujeito ativo do crime de 

estupro, visto que o código penal exige a prática do ato sexual. Devido a isso quando se 

trata de uma prática de conjunção carnal onde as pessoas envolvidas na situação sejam 

do mesmo sexo, só poderá ser configurado pelo crime de atendado ao pudor, já que não 

houve a cópula vagínica, porém somente a prática de atos libidinosos diversos da 

conjunção carnal. Entretanto existem alguns autores que entendem que a mulher pode 

sim ser sujeito ativo do crime de estupro, que a cópula seria alcançada mediante o 

emprego de afrodisíacos.  

 Costa (2008), pontua que também pode-se ressaltear a hipótese de alguns casos 

de hermafroditismo que onde ocorrem uma bissexualidade quase completo. Não se pode 

deixar passar a possibilidade de umas dessas pessoas, aparentemente do sexo feminino, 

praticar um delito de estupro, embora seja uma ocorrência raríssima. É perfeitamente 

possível a mulher ser autora mediata no crime de estupro, já que nesse caso ela não 

estaria executando pessoalmente a conjunção carnal.  

O sujeito passivo segundo Costa (2008) refere-se como sendo só a mulher 

podendo ser sujeito passivo do delito de estupro, seja ela virgem ou deflorada, honesta 

ou prostituta, solteira, casada ou viúva, velha ou moça. Se o agente realizar conjunção 

carnal com vítima não maior que 14 anos, configurado está o estupro, ainda que a 

vítima tenha consentido. Isso porque, neste caso, a violência é presumida.  
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1.2 O MATRIMÔNIO 

 Em se tratando de matrimônio existe uma vasta variedade de formas de seleção 

de parceiros de casamento. Essa forma de escolha é cultural, e alguns se utilizam de 

formas individuais ou coletivas para a escolha de seu cônjuge, ou até mesmo outras 

preferem escolher tanto dentro quanto fora daquele grupo social ao qual pertence 

(LINDNER et al, 2015). 

 O matrimônio é união voluntária entre duas pessoas que desejam constituir uma 

família, formando um vínculo conjugal que está baseado nas condições dispostas pelo 

direito civil. No cristianismo o matrimônio é visto como uma união de duas pessoas de 

sexo oposto, sob a presença de Deus. Neste caso diferentemente do casamento civil não 

é permitido o divórcio, exceto em casos extremos. Entretanto o conceito de casamento 

poderá ser alterado a medida em que vai se falando de diferentes culturas espalhadas 

pelo mundo (LINDNER et al, 2015). 

Segundo a autora Costa (2008, p.32) muitos são os efeitos do casamento, esses 

efeitos estão presentes tanto nas áreas jurídicas, quando ocorrem nas relações pessoas e 

econômicas, de ambos os parceiros que ira perpassar para direitos e deveres que serão 

criados, quanto também a criação da família que será um dos primeiros e principais 

efeitos sociais na sociedade. O matrimônio também poderá além de tudo gerar a 

emancipação do cônjuge menor de idade, além de criar vínculos afetivos entre os 

parentes dos cônjuges.  

 Levy e Gomes (2010) comentam que ao dar-se início a um relacionamento 

amoroso, é comum que ambos os parceiros consigam somente olhar ou então de forma 

exagerada aumentar as qualidades daquele outro sujeito. Seus atributos, virtudes e 

talentos estão mais notórios e visíveis para o outro, tudo de bom está naquele sujeito e 

se há algum defeito consequentemente irá corrigi-lo. Porém, ao decorrer do 

relacionamento, a autora ressalta que as características indesejáveis daquele sujeito 

começam a aparecer e desta vez não conseguem ser encobertas pela figura do “parceiro 

ideal”, à medida que dar-se o tempo de conhecimento desde sujeito, há de renunciar a 

possibilidade de que o outro seja totalmente bom.  

 Da mesma forma podemos observar, que pode-se dar o relacionamento amoro de 

uma mulher que é sexualmente agredida por seu cônjuge, no primeiro momento essa 



 
 

7 
 

 
 

mulher pode não perceber ou nega qualquer aparição dessa característica em seu 

cônjuge, é provável que inicialmente ele tente esconder os seus traços agressivos, e a 

medida que vai demonstrando aos poucos, essa mulher pode negar os fatos ocorridos ou 

até mesmo se  responsabilizar pelos atos de seu companheiro, como veremos no 

capítulo dois. 

1.3 ANALISE JURÍDICA DO ESTUPRO MATRIMONIAL 

O estupro matrimonial é o sexo de forma forçosa contra a mulher em uma 

relação conjugal. Isso acontece quando a esposa é forçada pelo cônjuge a manter relação 

sexual sem a sua vontade (VASCONCELOS, 2015). A relação sexual deve ser algo que 

ocorra de forma natural espontânea para ambos os consortes, não sendo permitido o uso 

da violência dentro desse ato.  

Geralmente segundo Vasconcelos (2015) muitas das mulheres não denunciam 

esse tipo de agressão, porque acreditam que o sexo faça parte do casamento e devido a 

isso torna-se uma obrigação da mesma manter a cópula sexual mesmo sendo de forma 

obrigatória e agressiva. Essa situação segundo a autora caracteriza-se pelo chamado 

Débito Conjugal. O débito conjugal é quando o marido tem o direito de exigir o a 

relação sexual e a mulher tem por obrigação consentir com o mesmo. O débito conjugal 

nada mais é do que uma terminologia advinda do Código Canônico (conjunto de leis e 

regulamentos feitos ou adotados pelos líderes da Igreja, para o governo da organização 

cristã e seus membros), e foi criado para que viesse ser evitado o adultério, como forma 

de a mulher cessar com o seu desejo sexual apenas com o marido.  

Entretanto não existe uma tipificação específica, pode-se apenas encaixá-lo na 

tipificação de crime comum, por apresentar os elementos necessários para alcançar a 

relação sexual. Porém não tem nenhum dispositivo legal que obrigue a mulher casada a 

ceder aos anseios sexuais do marido sem a sua vontade. (VASCONCELOS, 2015, p.9). 

 Observamos que essa violência pode por vezes passar despercebida em nossa 

sociedade, pouco se tem de subsídios legais em nossa justiça para que venha acolher 

estas mulheres que sofrem esses tipos de agressões, trata-se de uma violência tão 

silenciosa que muitas delas não tem a noção da gravidade da violência que estão sendo 

expostas. 
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 Segundo a autora Vasconcelos (2015) esse crime torna-se muito difícil de ser 

comprovado, visto que boa parte dessas mulheres, por não terem conhecimento de seus 

direitos sabem, que o que estão vivenciando pode sim ser enquadrado como crime, 

acreditam que estão fazendo sua obrigação como esposa omitindo a violência por medo 

do cônjuge e até por reprovação da sociedade.  

 Esse tipo de violência sexual quase sempre deixa marcas tanto físicas quanto 

psicológicas, podendo a mulher usar o exame de corpo de delito como meio de prova da 

comprovação da materialidade do crime. (VASCONCELOS, 2015, p.13) 

Entretanto se não houver vestígios do estupro na mulher, ela poderá também 

utilizar testemunhas ao seu favor, o que também é muito difícil pois na maior parte das 

vezes o estupro ocorre de forma silenciosa nos lares das famílias e longe da visão da 

sociedade (VASCONCELOS, 2015, p.13).  

 Façamos uma retomada do que vimos até aqui . De forma geral o estupro sempre 

foi um crime que gerou e gera repúdio tanto nas vítimas quanto na sociedade. Este 

crime tem uma longa história de punição e vem se modificando até chegarmos aos dias 

de hoje. É notório que nossa constituição mantém leis muito antigas que precisam ser 

revistas e atualizadas, ainda não é muito claro tanto para a vítima quanto para a 

sociedade o que de fato é o crime de estupro matrimonial, ainda há muito preconceito 

em volta dessa questão. O matrimônio, por ser algo idealizado para algumas pessoas, 

faz com que por algumas vezes, a vítima venha se retrair e não denunciar o crime do 

qual vem sendo submetida. A partir do próximo capítulo discutiremos sobre a violência 

conjugal levando em conta suas características e seus estágios até chegar ao estupro 

conjugal.  
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CAPÍTULO 2- VIOLÊNCIA CONJUGAL 
 

A experiência no âmbito sexual no relacionamento conjugal é observada como 

um ato intimo do casal, natural e particular que é influenciada pelas construções, com 

base nos cenários culturais, interpessoais, intrapsíquicos e histórico que fazem parte dos 

roteiros e rituais da conduta sexual do casal. A conjunção carnal de forma forçosa no 

matrimônio segundo Assis (2015), é analisada a partir de seus conteúdos culturais e pela 

dinâmica relacional, que através do mesmo é capaz de influenciar outras áreas do 

relacionamento. A autora também comenta que as cenas, as dinâmicas e as práticas 

violentas fazem parte da descrição da vida matrimonial do casal. Essa forma de se 

relacionar violentamente na relação íntima, conta a vivência particular sobre a história 

deste casal. A violência conjugal se apresenta no contexto intimo e particular do casal, 

podendo abranger em algum momento os espaços sociais e públicos. 

Segundo os autores Gomes & Porchat (2006): 

O cônjuge é fortemente idealizado no início da relação e um conluio 

inconsciente é instalado. Com o transcorrer da vivência cotidiana, inicia-se o 

processo de “desidealização”, existindo a possibilidade de saírem ou não 

desse pacto inicial e estabelecerem uma relação eu-outro na qual haja a 

percepção e o respeito pelas diferenças de cada um. Nas relações de vítimas 

de violência conjugal, tendendo à manutenção desses conluios, teremos o 

estabelecimento da fusionalidade. Na medida em que partes do próprio self 

são projetadas no outro, cria-se uma confusão entre o “sentido do self” e o 

“sentido do outro”, já que partes do self de um estão identificadas com partes 

do self do outro. Quando se leva essa dinâmica inconsciente ao extremo, 

pode-se dizer que cada parceiro não está se relacionando com o outro, mas 

consigo próprio no outro (GOMES & PORCHAT 2006). 

 

Segundo Lindner (2011), o cônjuge é o sujeito o qual deverá atender na maioria 

das vezes as necessidades do outro, desde a relação sexual, financeira, e tudo o que diz 

respeito às dimensões relacionais do casal sendo tanto a vítima ou o sujeito agressor, 

compartilhadores de vários tipos de dimensões relacionais e afetiva que dão sentido à 

história do casal. 

Segundo Saffiotti (2007) a utilização da expressão violência contra a mulher, 

representa a maneira como violência conjugal foi redimensionada. Essa nomenclatura é 

decorrente também da evolução que os estudos feministas sobre a violência doméstica 

possibilitaram. 
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Observamos que a desigualdade entre homens e mulheres pode favorecer a 

manutenção da violência conjugal, a mulher é vista como um ser frágil, pronta a atender 

as necessidades de seu cônjuge, esse tipo de contexto, possibilita a desigualdade entre o 

sexo masculino e feminino.  

Segundo Moura et. al (2012), entender a experiência vivencial entre casais em 

situação de violência matrimonial condiz em conhecer e nomear um grupo de práticas 

que dá sustento a essa experiência, os membros dos casais que então envolvidos na 

violência conjugal, tem uma forma subjetiva de se posicionar como homem e mulher, 

autor e vítima. Eles indicam que tem vieses discursivos específicos, que estão 

relacionados ao que aconteceu com eles próprios, na condição de pessoas que se 

relacionam e trocam experiências em múltiplas dimensões. O autor pontua que os 

discursos apresentados pelos membros dos casais em situação de violência conjugal 

podem ir na direção de culpabilizar a vítima e de desresponsabilizar o autor “fora de si”. 

O ressentimento poderá funcionar como um adendo à nova dinâmica do casal. 

A autora Pondaag (2009) comenta que a violência é um processo atravessado 

pela anonímia, que diz respeito a não percepção das agressões vivenciadas como 

violência. Esta experiência passa a ser marcada por silêncio, segredo e pela não 

nomeação da violência. A autora também aponta o sofrimento como algo que permite a 

vítima de agressão física, sexual ou psicologia a alcançar a dimensão afetiva da 

violência conjugal.  

Hirigoyen (2002), comenta que a dinâmica de um casamento onde a situação de 

violência conjugal impera, envolve também um funcionamento com justificativas 

minimizações, negligências e negações das cenas violentas. 

Observamos que a violência silenciosa que é uma característica das relações com 

maridos perversos como veremos no terceiro capítulo, essa violência contra o parceiro 

intimo é oculta. Observa-se também que o poder desse cônjuge é imposto a sua 

companheira, ele se engrandece diminuindo a mesma, tendo a necessidade de 

desequilibrar e rebaixar a sua esposa para assim ter uma boa auto-estima, ao ponto de 

imaginar-se que a mulher consinta, ou que seja cúmplice consciente ou não, dessa  

agressão. 

Essas justificativas dadas pela esposa agredida, que são apontadas por Hirigoyen 

(2002) podem ser devido as dificuldades de agir frente a violência, de colocar limite, o 

que certamente poderá dificultar a mudança da condição violenta ou o rompimento da 

relação. As justificativas podem ter como foco a culpabilização da vítima e consequente 
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desresponsabilização do autor. Essas mesmas justificativas que responsabilizam a 

mulher e diminuem o ato violento do homem contribuem para que a relação continue no 

mesmo caminho, o que poderá ocasionar outras cenas violentas. O silêncio algumas 

vezes ocorre devido as repercussões sociais que a violência poderia ter, ou seja, essa 

violência será retratada como segredo (HIRIGOYEN, 2002). 

 

2.1 OS ESTÁGIOS DA VIOLÊNCIA CONJUGAL 

 

Segundo Walker (2009, apud ASSIS, 2015) . relata em seu texto que o ciclo da 

violência pode ser compreendido a partir de três estágios. 

O primeiro deles é chamado de construção da tensão, que é onde ocorrem as 

violências menos intensas que ira ser aumentada paulatinamente, onde o casal acredita 

que os acontecimentos ocorridos estão sobre controle. A mulher ira se culpar pelas 

situações violentas que estão acontecendo em seu relacionamento, o que ocasionara a 

contínua tentativa de satisfazer e diminuir os atos agressivos do seu cônjuge. Caso essas 

tentativas por algumas vezes deem certo, ainda que por um curto período, a mesma ira 

reforça a ideia que supostamente pode controla seu marido, o que ira acarretar uma 

situação em que toda vez que o seu agressor ficar mais opressivo, ela tendera ficar mais 

vigilante até a tensão ficar inviável de se mediada.  

O segundo estágio, é o da tensão máxima, que é quando acontece o 

aparecimento da violência. É nesta fase que há o reconhecimento do descontrole e da 

intensidade da violência que está ocorrendo, podendo acontecer uma separação e até 

mesmo intervenção de pessoas de fora do relacionamento (apud ASSIS, 2015). 

O terceiro estágio, Walker (2009, apud ASSIS, 2015) descreve sendo como o 

estagio da  lua de mel,  onde o parceiro tenta aproximar-se da vítima esboçando total 

arrependimento, promessas de mudanças, e  atitudes que tinha no início da relação 

durando o período do namoro, que inicialmente iram cativar sua vítima, trazendo a 

esperança que tudo será diferente a partir daquele momento. Essa fase é considerada a 

responsável pela manutenção do relacionamento. As lembranças das cenas de violência 

são encobertas pela crença de um relacionamento idealizado, amoroso e que possa 

trazer mais benefícios do que dor.  

Saffioti (2007), elucida que um dos aspectos socioculturais que é capaz de 

estimular a violência contra a mulher é a culpabilização da mesma por ser a vítima da 

história. A autora assinala que muitos dos que estão fora do contexto da relação 
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conjugal deste casal acreditam que a mulher não se separa porque não quer,  porque ela 

gosta de apanhar e sofrer agressões sexuais, físicas e psicológicas. Os aparatos de 

justiça, segurança, proteção e redes sociais, incluindo pessoas mais íntimas, percebem o 

discurso como inconstante e descolado da realidade. Essa condução biográfica do casal 

é algo incorporado socioculturalmente como estranho, mas que tem um sentido dentro 

da história do casal. A narrativa que envolve o ciclo da violência coloca os agentes 

externos em posição que envolve dificuldade de entendimento daquela situação 

violenta. Então, eles passam a usar como anteparo para o estranhamento as 

representações que culpabilizam a vítima, que já estão disponíveis culturalmente, tais 

como a de que a mulher gosta de apanhar, de que ela apanhou porque fez algo de errado 

ou de que se ela apanha e continua na relação, é tão sem vergonha quanto ele que bate. 

  

2.2 O ESTUPRO PERPETRADO NO SEIO CONJUGAL 

 Verificamos que tem-se a noção por estupro a forma de agressão sexual que é 

acometida em lugares escuros e pouco frequentado, o mesmo só poderia ser realizado 

fora do ambiente familiar, geralmente por estranhos, e quando é por alguém que está 

dentro do seio familiar, este nunca será o cônjuge pois a ele é dado o direito e o dever de 

manter o ato sexual de forma concedida 

Porém Cerqueira (2014), comenta que as pesquisas feitas no Brasil sobre as 

análises dos dados produzidos no contexto saúde pública indica que por volta de 17% 

dos estupros com vítimas adultas são realizados por cônjuges, ex-cônjuges, namorados e 

ex-namorados.  

Notamos que algumas mulheres costumam não ter a percepção que determinadas 

atitudes agressivas de seus parceiros não são normais, principalmente quando se trata da 

conjunção carnal de forma forçosa, em muitas conjugalidades violentas, o sexo de 

forma agressiva é vista como uma experiência sexual normalizada, mesmo que se utilize 

de força, ameaça ou outra forma de violação de direitos. É comumente notável que 

muitas mulheres justificam o ato do estupro como sendo algo essencialmente normal, 

visto que muitas delas não tem o conhecimento que a prática forçosa e agressiva da 

relação sexual no seio matrimonial é um crime. No entanto, dentro deste contexto 

muitas também se sentem responsáveis como já foi discutido anteriormente, pela 

violação sexual sofrida por parte de seu cônjuge. Isso é característica da relação vítima- 

perverso como veremos no capítulo a seguir, onde o perverso seduz sua vítima, 

despertando um fascínio na mulher, ao ponto de deixá-la paralisada e consequentemente 
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a mesma ira acreditar que toda a responsabilidade dos atos agressivos de seu cônjuge é 

por sua culpa. 

Assis (2015) comenta que há indícios que o estupro matrimonial é algo de 

natureza mais comum e constante do que se imagina. E acaba se tornando mais natural 

pelas relações de poder domésticas do que o estupro realizado por estranhos. O estupro 

e o sexo de forma não violenta se confundem no relacionamento matrimonial no que diz 

respeito a ser ou não qualificado como violência mesmo que envolvam práticas e 

consequências diferentes. O estupro matrimonial é aquele que acontece no seio de uma 

relação afetiva-sexual, onde o parceiro não está de acordo com a prática do sexo 

naquele momento ou não está em condições psíquicas de concordar com a conduta 

sexual. 

Fleury (2005), salienta que pesquisas vão apontar que muitos são os casais que 

têm dificuldade de se expor e de se comunicar sobre a sexualidade com seus parceiros, 

mesmo em relacionamentos duradouros. Essa distância social que há nas relações 

conjugais em torno da sexualidade contribui e favorece as situações de estupros. A falta 

de roteiros sociais para iniciar uma dialogo sobre as condutas e as dinâmicas sexuais 

facilita a dificuldade de resolver conflitos e negociar diferenças, o que abre espaço para 

tensões e disputas pouco mediadas. O estupro pode se torna mais provável nesse 

contexto discursivo de menos tematização da sexualidade na conjugalidade. 

Segundo Risen (2005, apud ASSIS, 2015), as perspectivas feministas de gênero 

apontam nitidamente uma diferença percebida e construída nos relacionamentos entre 

homens e mulheres que posicionam o homem como aquele que têm direito ao uso do 

corpo da mulher. Neste tipo de relação o cenário cultural dá conta de resguardar a 

demanda do homem como um direito e o consentimento da mulher frente ao requisitado 

como mais ou menos necessário. A depender do modo e do quanto à relação de poder se 

estabelece e enrijece, mais o estupro intraconjugal é intercambiável com o sexo não 

violento, nos termos dos discursos e práticas relacionais dos casais. 

 Analisamos que culturalmente a prática sexual é vista como uma obrigação, 

principalmente no que diz respeito a mulher, com relação a satisfação de seu cônjuge 

nas relações intraconjugais, o que fundamentam ainda mais as práticas abusivas do 

sexo. 

Segundo Gagnon (2006) os roteiros intrapsíquicos também favorece de forma 

direta para o estupro conjugal. Uma forma de roteiro intrapsíquico que envolve a 
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sexualidade do homem é a de que a prática sexual na conjugalidade é um direito. A 

ideia de que o homem procura a mulher para a concretização do ato sexual e a mulher 

deva consentir, causa uma frustração quando esta mulher nega e o direito se evidencia 

barrado pelo direito do outro de consentir ou não. Ora, se o homem percebe a conduta 

sexual como seu direito, logo para ele, poderá requerê-lo. 

O autor Gagnon (2006), aponta que em uma pesquisa feita no Estados Unidos, 

os pesquisadores afirmam que as agressões e as coerções sexuais observadas entre 

homens e mulheres que mantêm um relacionamento afetivo e sexual não-marital 

parecem ocorrer quando as expectativas anteriores de sexo, por parte do homem, são 

frustradas. A ideia de injustiça e ressentimento que aparecem a partir da negação a um 

direito que deve ser percebido como inalienável fundamentam a frustração muito 

grande, mesmo entre casais que não são casados. Em uma situação em que a violência 

não é tão estrutural em uma relação mais recente e menos legitimada o estupro conjugal 

já aparece como reação a essa frustração do homem 

Gagnon (2006) declara algo parecido nos relacionamentos conjugais estáveis 

apontando que no casamento, o estupro parece surgir com mais frequência em dois tipos 

de relacionamentos: primeiro e mais comumente, aqueles em que a mulher é 

fisicamente maltratada e em que a violência sexual faz parte do quadro mais amplo de 

maus-tratos conjugais; e segundo, aqueles em que houve dificuldades anteriores quanto 

à frequência da manutenção das relações sexuais ou quanto às técnicas julgadas 

apropriadas nos contatos sexuais do casal. 

O estupro conjugal poderá aparecer com mais frequência nos relacionamentos 

onde a violência faz parte do cotidiano do casal. Entretanto, mesmo nos casais onde que 

a violência não faça parte da rotina dos mesmos, quando a relação não é percebida como 

apropriada, o estupro é a tentativa de realinhar as práticas de acordo com as 

expectativas, geralmente masculinas. Diversas dinâmicas conjugais e representações 

podem favorecer o estupro conjugal. Uma outra indicação intrapsíquica que envolve as 

mulheres nos relacionamentos onde a mesma é vítima de agressões sexuais está pautada 

por um cenário cultural da percepção do estupro. O estupro seria uma realidade ocorrida 

em lugares públicos, onde a vitimada não teria nenhum tipo de relação afetuosa com seu 

agressor ( ASSIS, 2015). 

Assis (2015), aponta que os roteiros sexuais envolvidos nas cenas de violência 

sexual e nos estupros conjugais indicam a violência como parte da narrativa conjugal. 

As representações comuns da violência sexual orientam o olhar para o estupro por 
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desconhecidos em lugares públicos e o processo discursivo da separação entre vítima e 

agressor na experiência com as consequências do estupro. Como indicado, por meio dos 

cenários culturais, roteiros interpessoais e intrapsíquicos, o estupro conjugal tende a ser 

mais naturalizado e menos retratado como estupro. O contexto que situa os discursos e 

práticas nas estruturas dinâmicas relacionais que se dão entre os cônjuges precisa ser 

levado em conta na análise de qualquer violência sexual intraconjugal, inclusive o 

estupro conjugal. 

 

2.3 O PODER E SEXUALIDADE NA SOCIEDADE 

Observamos que o estupro é um dos crimes que mais causa repulsa em nossa 

sociedade e cada vez mais as estatísticas a respeito deste assunto mostram números 

crescentes e aumento paulatino dos casos. Entretanto mesmo diante desses fatos 

ocorridos, a sociedade não costuma a estimular-se a refletir de forma mais apurada 

sobre esta temática, que envolve questões subjetivas como a sexualidade, relações de 

poder, e a cultura machista patriarcal que está entranhada nos hábitos e pensamentos da 

sociedade.  

Souza (2017) destaca que é muito importante entender o papel do poder e do 

sexo dentro da nossa sociedade para que possamos discutir sobre o estupro. A autora 

pontua que não se trata de confundir o ato sexual concedida com a violação sexual, mas 

sim, que se é de extrema importância compreender como e quando os dois se esbarram 

na concepção do estuprador, da vítima, do Estado e da sociedade em geral, mesmo 

quando ambos não se dão conta disso. 

Para se discutir a violência sexual, faz-se necessário abordarmos também a 

questão do prazer. Em toda a história de nossa sociedade o poder e sexo sempre 

estiveram lado a lado. Não podem ser desprendidas de dominação e obtenção do prazer. 

Essa temática da desconsideração pelo outro acaba estabelecendo uma relação de poder 

e de não reconhecimento da outra pessoa na sua singularidade (COSTA, 2008). 

 Para compreendermos melhor essa construção social, traremos a tona algumas 

questões a serem pensadas, sobre a nossa sociedade, desde as antigas civilizações onde 

o vínculo do homem para com a mulher se estabelecia através de uma relação de poder 

da qual a mulher era submissa nesse convívio, nessa relação não se havia conflitos, pois 
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a mulher tinha o seu papel unicamente designado a ser esposa e mãe, e era obrigada a 

sempre está a disposição e sujeitar-se aos desejos e caprichos sexuais de seu cônjuge 

(COSTA, 2008). 

 De forma geral para se analisar a sociedade patriarcal e a família, segundo Costa 

(2008), é preciso observar que nesta época o mundo se constituía por excelência dos 

homens, ou seja, o seu papel dentro do espaço social era muito mais valorizado do que o 

da mulher. Além disso o domínio dos homens era tão grande que os mesmos não 

reconheciam nem se quer a autoridade religiosa dos padres. Eles possuíam inúmeras 

regalias, inclusive a de manter relação sexual com as criadas e ex- escravas, desde que 

fosse com extrema discrição. 

No que diz respeito às mulheres e às crianças, elas não passavam de seres 

insignificantes e amedrontados, cujo maior desejo eram as boas vontades do patriarca. 

Tudo que não se relacionasse com a procriação era proibido. (SOUZA, 2017). 

   Souza (2017) comenta, que em nossa sociedade é muito mais comum ver-se o 

homem desde muito novo sendo incitado ao sexo, enquanto com a mulher é feito de 

forma completamente oposta. A autora destaca que é muito importante entender que 

esta questão tem uma forma de tratamento diferenciado, que é resolvido através das 

distinções sociais que são estabelecidas sobre as mulheres para “casar” e a mulher 

“desviada”. A autora traz a distinção que a sociedade impõe sobre esses dois tipos de 

mulheres, a mulher dita para casar é aquela que deve sempre manter-se a mais “pura” e 

virginal possível, ainda que seja somente para evitar os julgamentos da sociedade. As 

heranças socioculturais, nos dois casos, tanto no da mulher para casar quanto o da 

desviada, aponta que a mulher continua sendo estereotipada e reprimida em sua 

sexualidade, seja quando vista como objeto sexual, seja quando é vista como pura  

(SOUZA, 2017). 

Tanto no caso da “mulher para casar” quanto no caso da “desviada” podemos 

observar que ambas são condicionadas pela sociedade de acordo com a sua classificação 

sexual, que é obtida através da visão da sociedade (SOUZA, 2017). 

Michel Foucault (1988, p.98) aponta que nas relações de poder, a sexualidade 

não é o elemento mais rígido, mas um dos mais dotados de maior instrumentalidade: 

utilizável no maior número de manobras, podendo servir de ponto de apoio, de 

articulação às mais variadas estratégias.  
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Observamos que na sociedade patriarcal, o sexo tem relação íntima com o poder, 

de modo a ser uma das formas de manutenção do status quo. Seguindo essa mesma 

linha, passamos pela construção social da mulher ‘para casar’ e a ‘desviada’; discutimos 

também neste capítulo sobre o ciclo da violência conjugal e seus estágios até chegarmos 

no estupro matrimonial. A partir do próximo capítulo traremos a tona uma discussão 

sobre uma possível perversão encontrada em relacionamentos onde acontecem estupros 

matrimonias.  
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CAPÍTULO 3- A PERVERSÃO COMO POSSÍVEL REFERENTE PARA O 

ESTUPRO MATRIMONIAL 
 

Certamente em uma relação amorosa com o sujeito perverso, ele não ira mostrar 

a princípio quem ele realmente é, sua forma agressiva irá ser escondida, a medida que 

ele vai cativando sua vítima. Trata-se de um processo descrito por Hirigoyen (2002) 

chamado de descerebração, que poderá desenrolar-se ao longo dos anos.  

Inicialmente ele irá seduzir a sua vítima, atraindo-a irresistivelmente, a afastando 

da realidade e manipulando a aparência. Ele irá atuar nos instintos protetores do outro, 

buscando nele o objeto singular de sua fascinação, ou seja, a imagem ideal de si. Esta 

sedução é narcísica, o que faz o perverso ser capaz de fascinar a sua vítima e não se 

deixar prender nela. A sedução narcísica é capaz de fazer a mulher apagar os seus 

limites, e não ter a percepção do que é dela ou do outro, seus atos serão conduzidos da 

maneira em que o sujeito perverso quer, porém sem que ela se de conta disto. O 

processo de manipulação da esposa se da a principio fazendo com que ela acredite que é 

livre, mesmo quando se trata de uma ação insidiosa que a priva de liberdade. Ele irá 

retirar da mulher a capacidade de defesa e seu senso crítico, para que assim de nenhuma 

forma ela venha a desobedecê-lo. O poder que o cônjuge perverso estabelece sobre sua 

esposa faz com que a mesma siga-o por dependência, ou também por ameaças veladas e 

intimidações para fazer com que ela se enfraqueça e submeta-se a aceitar as suas idéias. 

(HIRIGOYEN, 2002, P.107 à 109). 

 

Hirigoyen salienta que o conjuge perverso: 

Como neutraliza o desejo do outro e faz abolir toda a sua especificidade, ele 

vai comportar um inegável comportamento destrutivo. Pouco a pouco a 

vitima vê ceifadas sua resistência e suas possibilidades de oposição. Perde 

toda possibilidade de crítica. Impedida de reagir, literalmente “estupefada”, 

ela se torna cúmplice daquele que a oprime, o que não constitui de modo 

algum um consentimento, ela está “coisificada”, não consegue mais ter 

pensamento próprio, vê-se compelida a pensar como seu agressor, não é mais 

um outro à parte. Ela suporta tudo passivamente, sem consentir e até mesmo 

sem participar.  (HIRIGOYEN, 2002, P.110) 

 

Perceber que está vivenciando uma situação de estupro dentro do seu 

matrimônio pode ser difícil para essa mulher, a mesma pode acabar se enganando e 

fingindo que aquela agressão não está realmente acontecendo, já que o seu agressor é 
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seu próprio esposo, a quem supostamente tem o dever de coabitar, e o estupro por sua 

vez, seria para ela um ato ocorrido fora do ambiente conjugal. Isso pode fazer parte da 

própria relação de poder que o sujeito perverso tem sobre sua esposa, essa mulher ira 

interioriza as opiniões do companheiro sobre si mesma, sobre sua relação, sobre seus 

desejos e vontades, anulando os seus próprios (HIRIGOYEN, 2002)  

Machado (2000, apud VILBENA,J; ZAMORA, M.H, 2004), comenta que o 

discurso dos presos por crime de estupro que entrevistou se assemelha aos jogos 

atualizados pela estrutura clínica psicanalítica da perversão. Trata- se de afirmar uma 

“transgressão” de uma regra de uma lei que interdita essa violência, além de os autores 

também afirmarem que o seu “erro” não deveria ser considerado uma transgressão, já 

que eles fizeram o que “todos os homens fazem” (ou bem que fariam, se tivessem 

coragem), alguns deles relataram que: “elas sempre dizem não, mas sempre querem”. A 

autora pontua que aqueles que protagonizam a cena como estupradores parecem ter ou 

mostrar “(...) investimentos subjetivos muito similares à atuação dos perversos”. Sejam 

ou não considerados perversos no sentido psicanalítico, o seu discurso se faz no 

contexto do jogo perverso. 

O fato é que o perverso se distancia e se livra de qualquer sentimento e conflito 

interno, sendo incapaz de sentir culpa pelos seus atos, fazendo com que a 

responsabilidade do que acontece de errado seja do outro, não tendo compaixão por ele, 

pois não se entrelaçam em um relacionamento, nem tão pouco os respeita, pois respeitar 

o outro, neste caso, sua esposa, é considerá-la como ser humano e reconhecer o 

sofrimento que lhe é infligido (HIRIGOYEN, 2002) . 

O perverso irá paralisar essa mulher para que a impeça de defender-se e 

posteriormente mesmo que ela tente entender o que está acontecendo, não tem mais 

instrumento para tal. O que poderá fazer com que ela não consiga mais sair desta 

relação, onde seu corpo é um objeto para seu companheiro (HIRIGOYEN, 2002). 

3.1 POR QUE ELA FOI ESCOLHIDA COMO VÍTIMA? 
  

 Segundo Hirigoyen (2002), ela foi intitulada vítima pelo perverso porque foi 

escolhida para tal. Ela é inocente de crime de violência que irá pagar. No enredo desta 

história aparenta-se que não existe uma vítima, imagina-se que ela permite e seja 

cúmplice do crime de estupro que nela foi cometido. O cônjuge agressor evitará ter 

alguém que possa coloca-lo em perigo.  



 
 

20 
 

 
 

Ela foi escolhida porque deixou-se seduzir pelo perverso no primeiro momento, 

e seu único interesse para ele só existiu porque, por algum motivo ela tornou-se util e 

aceitou sua sedução (HIRIGOYEN, 2002). 

Para o homem perverso que estupra sua esposa, pouco importa quem ela é, o que 

sente, suas dores e tristezas, a vítima não será nada mais que um objeto para ele e 

quando essa vítima escapa de suas mãos, ou não tem mais nada a oferecer a ele, torna-se 

um objeto de ódio. O cônjuge perverso atacará sua esposa em seu ponto mais fragil 

(HIRIGOYEN, 2002). A partir do comentário de Hirigoyen (2002), caberia 

averiguarmos que esse também poderia ser um dos motivos pelo qual o cônjuge 

perverso decide estuprar sua esposa? a relação sexual deveria ser algo de consentimento 

mútuo do casal, entretanto quando não há consentimento pela mulher poderia existir um 

certo prazer em ter a cópula não concedida de forma agressiva?  

Esse sujeito perverso que estupra sua esposa é capaz de fazê-la sentir-se culpada 

pelo seu ato abusivo, por isso na maioria das vezes também torna-se um critério de 

escolha do perverso, uma mulher que tenha propensão natural a culpar-se, ela 

literalmente culpa-se pelas agressões sexuais feitas por seu esposo, ela se sobrecarrega e 

tenta mudar suas atitudes frente a esse perverso, acreditando que se ele age desta forma 

é devido a suas próprias condutas. Por um fenômeno de projeção os perversos despejam 

sua culpa sobre as vítimas. Hirigoyen (2002), pontua que basta que os perversos 

neguem sua agressão para que a vítima logo duvide que realmente ela tenha acontecido.  

Hirigoyen (2002) elucida que colocar a vítima em posição de cúmplice de seu 

esposo não tem sentido, ainda é  que ela tenha participado de forma passiva desta 

situação, esta mulher está sobre o domínio deste homem e a mesma não tem meios 

psíquicos para agir. 

3.2 O PAPEL DO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA NO ATENDIMENTO A 

VÍTIMA DE ESTUPRO MATRIMONIAL 

Ainda segundo Hirigoyen (2002), para que a vítima de um relacionamento 

perverso consiga sair desta situação, primeiramente é necessário reconhecer que o 

processo que está fazendo-a assumir todas as responsabilidades de seu conflito conjugal 

é perverso, em seguida analisar o problema deixando de lado a culpa, e para isso ela tem 

que abandonar seu ideal de tolerância absoluta e reconhecer que este alguém que ela 

ama ou amou, apresenta um distúrbio de personalidade perigoso para ela e que ela 

precisa se proteger disto. A autora pontua que a mulher só conseguira defender-se 

depois que ela sair do enredamento e do controle de seu esposo, e isso só acontecerá 
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depois que a mesma aceitar e dizer a si mesma que o agressor, independente de seus 

atuais e antigos sentimentos por ele é alguém perigoso. Toda mudança na atitude da 

mulher irá provocar, no primeiro momento uma escala de agressões físicas, psicologias 

e sexuais além de aumentarem as provocações.  

 Hirigoyen (2002) comenta que para defender-se do perverso é preciso estar em 

boas condições psicológicas e para isso é essencial para esta vítima um 

acompanhamento terapêutico neste momento, a fim de recuperar a energia que lhe  

permitirá defender-se. A mulher segundo a autora que conviveu durante algum tempo 

com o parceiro que praticou a violência, frequentemente comprometendo o seu 

psicológico, tornando difícil mudar sua realidade, uma vez que a pessoa dominada por 

seu parceiro, não é mais dona de seus pensamentos, está completamente invadida pelo 

psiquismo do agressor e não tem espaço mental próprio. Por esta razão a cônjuge deste 

agressor precisa de ajuda externa que lhe dê suporte para criar mecanismos para superar 

as sequelas existentes devido à violência.  

 M. Barbara Soares (2005, p 44) comenta que independente do método usado 

para realizar esse procedimento o psicólogo precisa criar um vínculo terapêutico para 

que essa mulher venha sentir-se segura e a vontade, em um ambiente de confiança, 

porque assim a mesma ira conseguir falar das experiências vividas sobre as violências 

sofridas. 

 Hirigoyen (2002) elucida que o psicólogo que irá acompanhar a mulher que seja 

vítima de agressões sexuais, físicas ou psicológica precisa ter uma escuta ativa que vai 

muito mais além do ouvir, porque por mais que a mulher não esteja mais nesta relação, 

este é um processo que continua presente durante um longo tempo no psiquismo da 

mulher pois, no momento em que sofreu as violências do parceiro ela é desqualificada 

de todas as formas. Além disso, a autora pontua que o atendimento psicológico também 

tem como objetivo fazer com que a vítima dessa agressão sexual, resgate sua condição 

como sujeito, como também sua autoestima, suas vontades e desejos que foram 

rompidos e escondidos durante todo o tempo em que viveram em uma relação marcada 

pela violência. 

  Muitas vezes a paciente tem uma certa dificuldade em falar sobre a relação 

passada, Hirigoyen (2002) vai dizer que isso deve-se pelo fato de a mesma procurar 

fugir para o esquecimento, por um outro porque o que ela podia dizer está ainda 

impensável para ela. Ela levará tempo e precisará do psicólogo para conseguir 

gradativamente se expressar, e quando isso acontecer não quer dizer que essa mulher irá 
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ficar remoendo  coisas, mas, ao contrario, permitirá que ela venha sair da negação e da 

culpa, pois é impossível tratar uma vítima de um perverso sexual sem levar em conta o 

contexto. A tomada de consciência da perversidade da relação em que essa mulher se 

encontrava ou se encontra deve somar-se à tomada de consciência do modo como se deu 

o enredamento e o domínio. Dando-lhes os meios de perceber as estratégias perversas, 

permitindo que a vítima não mais se deixe seduzir por seu agressor nem tenha pena 

dele. Também é preciso pedir a paciente que a mesma expresse a cólera que não pôde 

exprimir devido ao enredamento, permitir-lhe expressar e reviver emoções até então 

censuradas. Caso este paciente não tenha palavras é preciso ajudá-lo a verbalizar 

(HIRIGOYEN, 2002, p. 204 à 205). 

 Em nenhuma ocasião o psicólogo deve vir reforçar a culpa da paciente, fazendo-

a responsável pelo seu papel de vítima, essa mulher não é responsável pelos atos de 

agressão sexual de seu cônjuge, mas aceitou esta situação. Enquanto a mesma não tiver 

conseguido sair dessa dominação permanecerá invadida pela dúvida e pela culpa. Sair 

da culpa segundo Hirigoyen (2002) possibilita que a mulher se reaproprie do próprio 

sofrimento, e só posteriormente, depois de ter sido afastado o sofrimento, quando essa 

vítima tiver feito a experiência de cura, é que poderá voltar à sua história pessoal e 

tentar compreender porque entrou nesse tipo de relacionamento destrutivo, por que não 

soube defender-se. É preciso existir de fato para ser capaz de responder tais questões, 

diz a autor. (HIRIGOYEN, 2002, p. 207)  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estupro realizado no seio matrimonial é de difícil compreensão, visto que o 

autor desse crime, nada mais é que alguém que vive em um contexto intimo com a 

vítima e a ele é representado a ideia de que a relação sexual entre ele e sua companheira 

é algo de natureza regular. Torna-se essencial o desenvolvimento de estudos sobre a 

relação da perversão com o estupro perpetrado pelo parceiro intimo. Além de haver uma 

atualização de nossas leis com relação a essas mulheres que constantemente sofrem de 

agressões sexuais em seu matrimônio. Constatou-se também que é impossível separar o 

social do clínico quando se fala de estupro matrimonial 

Considera-se fundamental o aprofundamento científico de pesquisas relacionado 

a essa temática, visto que pouco se tem conhecimento sobre o assunto, além de 

entendermos a representação do poder masculino e sua influência no cenário sexual da 

vida de um casal onde são decorrentes as violências sofridas dentro dessa relação. 

 Embora seja de difícil superação todos os traumas ocasionados pela violência 

que essa mulher sofreu, Hirigoyen (2002) pontua que o trauma vivido implica em uma 

reconstrução da personalidade e uma relação diferente com o mundo entorno. Ele deixa 

um traço que não mais se apagará, mas sobre o qual é possível reconstruir. Essa 

experiência dolorosa de vida é muitas vezes ocasião de uma remobilização pessoal. 

Dela se sai mais forte, menos ingênuo. Pode-se decidir que, de ora em diante, se vai ser 

respeitado. O ser humano que foi cruelmente tratado pode extrair da constatação de suas 

impotências novas forças para o futuro. 
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