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A CAMPANHA
As raízes da violência contra a mulher estão disseminadas em nossa
sociedade. Apesar de vivermos em um século marcado por avanços
tecnológicos e humanitários, a ideologia patriarcal ainda impera em muitos
segmentos sociais. Ações governamentais e leis não são suficientes para
conter essa prática. A luta contra essa violência, portanto, deve também
partir de nós: mulheres e homens das Filhas de Jó Internacional.
Como uma organização feminina, as Filhas de Jó Internacional visa o
aperfeiçoamento moral de seus membros. Partindo desse pressuposto, o
antigo Conselho Guardião Jurisdicional da Bahia, em parceria com o Bethel
Jurisdicional da Bahia, Misses e todos os demais Bethéis da jurisdição,
realizaram no ano de 2012 a campanha em combate à violência contra a
mulher, idealizada pelo tio Joel Junior (Past Grande Guardião Associado),
cujo principal objetivo foi explanar essa triste realidade que já foi
considerada pela ONU como um surto global e ainda está presente na
realidade baiana.
No ano de 2014, a campanha ganhou a temática "Flores de 64", em virtude
da comemoração dos 50 anos do fim da Ditadura Militar no Brasil. À vista
disso, ficou decidido que a cada ano seria abordada uma temática que
desenvolvesse a campanha de forma dinâmica para que os Bethéis da
jurisdição baiana, através de seus membros, busquem cumprir seu papel
social. Logo em seguida, em 2015, as Filhas de Jó da Bahia trabalharam com
o tema “Feminicídio no Brasil: conhecendo a nova lei e seu avanço social” a
partir da lei 13.104/15.
Já em 2016, o tema abordado foi “Assédio: Rompa o Silêncio. Denuncie”,
alertando-nos sobre os tipos de assédio e como combatê-los. No ano de
2017, as Filhas do estado focaram na busca pela valorização da mulher e o
direito de ser quem é dentro da sociedade, com ênfase em três importantes
espaços: família, trabalho e mídias, tendo como tema: “Mulher: vez e voz!”.
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Em 2018, a campanha trouxe sororidade e a união das mulheres como
formas atuais e das próprias mulheres combaterem as violências que
sofrem, propondo um trabalho mais interno nos Bethéis, através do lema
“Todas Juntas somos+”.. Em 2019, o tema escolhido foi “Lutamos Juntas, a
Resistência Começa em Nós”, em continuidade ao trabalhado no ano
anterior.
A proposta trazida em 2020 foi apresentar, através de linguagem mais
acessível para o público juvenil, um tema que pode estar sendo realidade na
vida de muitas integrantes das Filhas de Jó, não só da Bahia, mas
internacionalmente. O Relacionamento Abusivo está cada vez mais presente
na sociedade, gerando cruéis consequências para suas vítimas, aliado ao
lema do “Chega de MiMiMi”, que é uma jogada contra Misoginia,
Discriminação e Feminicídio, alertando a todos sobre essas problemáticas
Neste ano, sob a inspiração da Campanha lançada em 2016 pela Casa da
Mulher Trabalhadora, a CAMTRA, apresentamos o tema 2021, chamado
“MeuNÃOImporta”, afinal, muito se ouve referente a situações que a mulher
vivencia e é logo associado ao motivo do estupro ter ocorrido, como “mas
veja onde ela estava”, “isso eram horas de mulher está na rua?”, “reparem só
a roupa que ela usava”... Comentários nesse estilo mostram que as pessoas
se importam muito com diversos contextos do crime, quando na verdade
apenas deveria importar o NÃO da mulher ao não consentir com o ato.
ESTUPRO É CRIME, e a cultura do estupro não só existe, como mata!
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CULTURA DO ESTUPRO
O que é?
O termo “Cultura de estupro” começou a ser utilizado no Brasil após um
estupro coletivo praticado contra uma garota de 16 anos, na cidade do Rio
de Janeiro, no ano de 2016. Tornou-se um termo coerente no ativismo
feminista para se referir a um conjunto de comportamentos e ações que
toleram o estupro praticado contra mulheres em nossa sociedade. No
entanto, esse termo foi desenvolvido pelas norte-americanas na década de
70 que denunciaram o tratamento social e jurídico que culpabilizava as
mulheres pelo estupro sofrido.
A cultura de estupro é causada pelos comportamentos machistas
naturalizados e incentivada pela etiqueta comportamental e corporal
imposta às mulheres, concedendo a liberdade de ofensa aos homens e, em
contrapartida, a obstrução dos direitos da mulher. Isso é resultado de
padrões impostos pela sociedade que definem o sexo masculino como uma
figura agressiva e o sexo feminino como uma figura passiva, o que exige das
mulheres um comportamento de delicadeza e não de confronto.
A cultura do estupro também está associada à guerra, quando os homens
são estimulados a estuprarem as mulheres para “elevar a moral da tropa”, o
que vincula a sexualidade masculina à violência e o comportamento
feminino à passividade e à submissão. Ensina-se às mulheres a se
comportarem adequadamente, a não andarem sozinhas, a não vestirem
roupas provocativas para evitarem o estupro, como se o comportamento
feminino tivesse alguma relação com a conduta sexual masculina (HERMAN,
1984; GRIFFIN, 1971).
Por que então se fala em cultura do estupro e não apenas do estupro em si,
enquanto crime? Se estamos querendo abrir o diálogo, precisamos começar
ouvindo principalmente as vítimas majoritárias: as mulheres.
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De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 2014, Por ser um
crime recorrentemente praticado, estima-se que 527 mil pessoas são
estupradas por ano no Brasil, em um cenário de que a cada 11 minutos uma
dessas é estuprada; e a mulher, mesmo figurando como metade da
população, é o alvo majoritário da execução do delito, representando 89%
das vítimas.
O que as mulheres têm feito cada vez mais é levantar suas vozes para
apontar as violências sofridas no cotidiano e que também atentam contra
sua liberdade sexual. As mulheres têm falado que essas violências rotineiras
têm importância sim, que elas também são graves, que não adianta a
sociedade se incomodar apenas com os casos brutais de estupro, pois a
violência também está presente no assédio. Ou seja, combater o estupro é
estar atento a toda e qualquer atitude que fere a liberdade sexual da mulher.
É preciso que a sociedade entenda o verdadeiro significado das palavras:
consenso e respeito.
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PERFIL DO ESTUPRADOR
Não há um perfil exato de um estuprador, os crimes sexuais acontecem sem
um planejamento ou premeditação. A maioria dos estupradores planejam
horas, dias ou até meses antes da ação. Apesar de compreenderem que
estão agindo fora da lei, racionalizam seu comportamento, convencendo-se
de que não estão cometendo nenhum crime e de que seu comportamento é
aceitável.
Segundo os dados do Departamento de Justiça dos Estados Unidos,
criminosos sexuais são indivíduos que podem pertencer a qualquer classe
socioeconômica, grupo étnico ou religião, sendo que grande maioria não tem
comportamento criminal específico.
Embora não haja algo específico que caracterize um estuprador, existem
alguns perfis que podem ser analisados através de atitudes que se tornam
fantasia para a ação. A maior frequência é quando o indivíduo é exposto a
estresse intenso, onde as situações geram grande pressão psíquica, como
discussão conjugal, demissão, aposentadoria compulsória.
A expressão do comportamento criminoso do estuprador permite diferenciálos em dois tipos: os abusadores e os molestadores.
Os abusadores caracterizam-se principalmente por atitudes mais sutis e
discretas no abuso sexual, considerando-se um individuo imaturo, e
geralmente utilizam as carícias, visto que em muitas situações a vítima não
se vê violentada.
Já os molestadores são mais invasivos, menos discretos e geralmente
consumam o ato sexual contra a criança, possuindo um padrão de
comportamento invasivo com utilização frequente de violência.

FILHAS DE JÓ DA BAHIA

CULPABILIZAÇÃO DAS
VÍTIMAS
“Que roupa você estava usando?”; “Por que você estava sozinha na rua até
tarde da noite?”; “Por que você bebeu esse tanto?”; “Quem mandou confiar
nele?”; “Com esse batom vermelho e com essas roupas curtas e chamativas,
é claro que ela estava pedindo para ser estuprada.”
Depois de sofrer a maior violência contra o próprio corpo, as mulheres ainda
passam por outras situações de humilhação, ouvindo, muitas vezes caladas e
envergonhadas, frases como as supracitadas. Tais palavras de ódio, vindas
de inúmeras pessoas, até mesmo de quem, teoricamente, deveria ajudar em
tais momentos dolorosos, como a família, os amigos e as autoridades
responsáveis, retiram a culpa do estuprador, o único responsável pelo crime,
gerando um fenômeno denominado culpabilização da vítima, ou seja,
entregando a culpa do fato somente às atitudes de quem sofreu a violência.
Entretanto, se é passível de compreensão de que o que gera o estupro é,
unicamente, o estuprador, e não a vítima, por qual motivo ainda se diz o
contrário? O estupro não está relacionado com um forte desejo sexual que
precisa ser constantemente saciado, mas sim com a extrema demonstração
de poder que o homem deseja explicitar para reafirmar a sua posição na
sociedade, bem como a masculinidade em geral.
Desse modo, percebe-se que, ao ir em busca de uma validação da influência
exercida pelo sexo masculino nas relações sociais, a culpabilização da vítima
está intrinsecamente relacionada à cultura do patriarcado e ao machismo,
sistemas de opressão e repressão. Minimizando a dor das vítimas, a
sociedade, culturalmente sustentada por esses sistemas, julga e violenta as
mulheres, que clamam por, pelo menos, respeito.
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Ainda, o papel do homem na sociedade é supervalorizado, sendo visto como
o provedor das famílias, com o maior grau em uma escala hierárquica e,
também, aquele que mais merece respeito. Consequentemente, por uma
questão antagônica, as mulheres são vistas, historicamente, à margem da
comunidade, que devem obedecer a moral masculina e sempre servir de
alegremente.
Tendo isso em vista, a sociedade se comporta de maneira tolerante quando
a vítima está dentro dos padrões da “bela, recatada e do lar”. Porém, quando
a mulher deixa a esfera privada, ou seja, o seu lar, e passa a ocupar a
pública, como as ruas, o trabalho e tantos outros ambientes antes vistos
apenas como masculino, e foge dos padrões impostos e reafirmados ao
longo da história, a sociedade passa a buscar, no comportamento da vítima,
justificativas para o ocorrido; muitas vezes são vistas como “merecedoras” da
violência.
Além disso, as construções de gênero feitas desde o nascimento imperam no
modo como as pessoas se comportam. Durante a infância, os homens são
ensinados a serem mais agressivos, violentos e também a expressarem mais
abertamente os desejos sexuais, reprimindo, assim, as mulheres. Tais
condutas contribuem para que a sociedade naturalize as ações de
estupradores, pois são vistas como atos naturais, enquanto que o
sentimento de vergonha ensinado à mulher, contribui para que ela seja
julgada e não tenha a assistência que precisa.
A culpabilização da vítima ainda acontece pelo fato de que “o estupro é o
único crime em que presume que a vítima esteja mentindo”, segundo a
promotora Suzy Boylan, no livro Missoula, de Jon Krakauer, relatado em uma
matéria online da revista Galileu. O silenciamento da vítima, causado por
fatores culturais como os já citados, corrobora para que as autoridades
neguem a violência, desmerecendo, mais uma vez, a voz da mulher e
supervalorizando discursos machistas.
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VÍTIMA VS ESTUPRO
Há quem diga que o estupro aconteça apenas com mulheres que
moram em periferia e que possuem baixa renda, mas a realidade é
totalmente diferente. O estuprador não leva em consideração a idade
e classe social, cor de pele ou fios de cabelo. A realidade de muitas
mulheres no Brasil é de viver calada frente aos abusos sofridos por
medo de outros tipos de violência e a discriminação e preconceito da
própria sociedade. Estudos realizados como o do Instituto Sou da Paz
observou que 58,9% dos casos o abusador está no convívio pessoal da
vítima e 29% são conhecidos ou familiares. A nossa atenção e cuidado
merece apenas para os desconhecidos?

Xuxa - Apresentadora
"Nós achamos que somos culpados. Eu sempre achei que eu
estava fazendo alguma coisa: ou era minha roupa ou era o que
eu fazia que chamava a atenção. Então, ao invés de falar para
as pessoas, eu tinha vergonha, me calava, me sentia mal, me
sentia suja, me sentia errada".

Joanna Maranhão - Nadadora
“O fato dele ter me despido na cama da própria esposa e ter
me bolinado enquanto eu chorava e pedia para parar ainda é
um fato que me enoja e me dói, mas isso não me derrotou”.

Lady Gaga - Cantora
“Não contei para ninguém, acho, por sete anos. Não sabia o
que pensar sobre isso. Não sabia como aceitar. Não sabia
como não me culpar, ou pensar que era minha culpa. Foi algo
que realmente mudou a minha vida. Mudou quem eu era
completamente”.
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LEGISLAÇÃO VIGENTE
De início nos revela importante salientar que o delito de estupro deve ser
tutelado por toda nação que se diz civilizada. E esta é uma realidade que se
revela presente ao analisar o cenário jurídico-penal mundo a fora. No Brasil,
o estupro é tutelado desde os tempos de Império, com o Código Criminal
Imperial, datado de 1830, o que destaca a gravidade de tal conduta mesmo
em tempos remotos e em uma sociedade culturalmente diversa da atual.
Entretanto, aos moldes em que está alicerçado hoje, o entendimento acerca
deste delito é extraído da Lei 12.015/2009.
Dito isto, passemos a analisar as mudanças ocorridas em quase 200 anos de
tutela jurídico-penal do delito de estupro no ordenamento jurídico brasileiro.
No Código Criminal do Império, o estupro era abordado sobre duas
perspectivas. Tal legislação trazia diferentes graus de punição para o delito
em estudo. Para o estupro cometido contra mulher honesta, a pena prevista
era a de 3 a 12 anos. Já para o mesmo delito, mas cometido contra
prostituta, essa pena minorada para o período de 1 mês a 2 anos.
Nestes pontos podemos visualizar alguns problemas desta legislação.
Primeiro, ao abordar o termo “honesta”, que à nossa leitura guarda um grau
de indeterminação muito grande, além de não resguardar de forma
igualitária, a liberdade e a dignidade sexual das mulheres que mercantilizam
o seu corpo. Quanto a este, a forma como o legislador buscou tutelar tal
delito, semeia dúvidas quanto ao bem jurídico tutelado com a norma
proibitiva. Ao nosso sentir, quando da separação entre mulheres honestas e
prostitutas, o bem jurídico que buscava-se tutelar era, antes da liberdade e
dignidade sexual das mulheres, a honra e o prestígio social dos homens, ora
seus companheiros.
Isto porque, a referida lei ainda, trazia mais uma hipótese de estupro – esta
não punível - que é o estupro que é consumado, mas, posteriormente, a
vítima vem a se casar com o autor.
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Absurdos evidenciados, felizmente a nossa legislação evoluiu, ao menos no
que concerne a essa questão. De acordo com a Lei 12.015 de 2009, que
altera o Código Penal, não existe essa infeliz diferenciação entre mulher
honesta e prostituta, para fins de responsabilização em virtude do
cometimento do delito de estupro. Hoje, é acimentado na doutrina e na
jurisprudência que a mulher que mercantiliza o seu corpo deve ter igual
proteção jurídico-penal daquelas que não mercadorizam.
Outra importante mudança trazida com a referida lei diz respeito aos
cônjuges ou companheiros. Hoje, não é mais possível interpretar que a
punibilidade se extingue quando a vítima se casa com o agressor. Além de
que, é pacífico o entendimento que a companheira pode, sim, ser vítima de
estupro cometido pelo próprio marido. Isto porque, ainda que a relação
sexual seja débito inerente ao matrimônio, a liberdade e a dignidade sexual
não podem ser relativizadas.
Há de se falar também da nova redação deste dispositivo. O Art.213 da nossa
carta penal, hoje, abarca não só as mulheres, mas todas as pessoas. Isto em
razão da substituição do termo “mulher” por “alguém”. Mudança esta de
extrema importância, uma vez que gera diferenciações nos polos passivo e
ativo do delito. Antes, sujeito ativo era apenas o homem, ao passo que
sujeito passivo, apenas a mulher. Hoje, tanto a mulher quanto o homem
podem ser vítimas e autores do crime de estupro.
Por fim, cabe destacar a atual formatação do dispositivo em tela. Até o
ano de 2009, estupro e atentado violento ao pudor formavam duas espécies
de delito, o que gerava muitas celeumas sobre quando aplicar um ou o
outro. Hoje, o estupro abarca a conduta de praticar conjunção carnal ou
outro ato libidinoso. Em suma, é estupro, tanto a penetração quanto
qualquer outro ato que provoque a lascívia do outro. Aqui, importante
enfatizar, que, ao contrário de muitas teses encapadas, com relação ao
antigo delito de atentado violento ao pudor, não houve abolitio criminis, uma
vez que a conduta que era proibida antes, ainda continua sendo. O que
houve foi uma mera mudança quanto à localização da prática delitiva.
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REFLEXÕES
Importa se estava bêbada?
Importa a roupa que estava usando?
Importa os locais que frequentava?
Importa a hora que estava na rua?

Estupro
sm (lat stupru)
Crime que consiste no
constrangimento
as relações sexuais
por meio de violência.
2. Que arranca a alma
e joga na lama 3. Que faz definhar
a princesa que toda mulher é (...)
7. Que perfura o sexo e áurea
cor de rosa (...)
30. Que abala até a fé.
(autor desconhecido)

Nada disso tem lógica,

#meuNÃOimporta
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ATIVIDADES PROPOSTAS
Conhecendo o lugar onde vive
Cada Bethel irá elaborar um panfleto ou um cartaz informativo para publicar
nas redes sociais, a fim de conhecerem a realidade da cidade onde as Filhas
vivem. No material deve conter informações sobre quais são e como agem os
órgãos existentes no município, que funcionam como centros de referência às
mulheres violentadas, bem como leis municipais que asseguram o fim desse
tipo de violência contra às mulheres e que garantem as devidas penalidades
contra os agressores. Também, se possível, devem buscar dados sobre casos
de estupro na cidade.

Prazo: até 30/08/2021

Realidade na arte
Cada Bethel deverá propor uma discussão ou fazer uma postagem em vídeo
nas redes sociais falando sobre algum filme, série ou documentário que
aborda o tema cultura do estupro. As Filhas deverão expor suas ideias e
pensamentos acerca da obra audiovisual escolhida e relacioná-la com o tema
na realidade.
Prazo: até 30/09/2021
Sugestões de filmes

Sugestões de
documentários

Sugestões de séries

The Perfection (2018)
Está Tudo Certo (2018)
O Silêncio do Céu (2016)
Anjos do Sol (2006)

Audrie e Daisy (2016)
The Hunting Ground (2015)
A Cada 11 Minutos, 1 Vítima
(2016)

Crimes em Déli (2019)
I May Destroy You (2020)
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Mês D
Cada Bethel deve organizar uma movimentação nas redes sociais, de forma
livre, podendo ter convidados que entendem do assunto, para tratar do tema
de forma geral, levando informações ao público-alvo.
Pode ser uma programação semanal, ou atividades pontuais ao longo do mês
de Novembro, podendo, inclusive, ser criada uma agenda, dia D em Combate
à Violência Contra a Mulher.
Prazo: Até 25/11/2021
Sugestões
Lives com especialistas e estudiosos
Ciclo de palestras
Lançamento de podcasts
Rodas de conversa
Seminários

Ação e compromisso
O nosso país é cheio de tradição linda e datas comemorativas com muito
significado em nossa história. Há quem diga que o ano só inicia após os
festejos do Carnaval, entretanto essa época tem um número ainda maior de
casos de abuso sexual e assédio. Durante o período de Fevereiro cada Bethel
ficará responsável de fazer uma publicação informativa nas redes sociais
sobre assunto, como números estupro em festas carnavalescas, a
culpabilização da vítima pela vestimenta durante esse período, entre outros.
Prazo: Até 28/02/2022
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PRÓXIMOS PASSOS
Atividades

1
2
3
4

Conhecendo o lugar onde vive
Prazo: até 30/08/2021

Realidade na arte
Prazo: até 30/09/2021

Mês D
Prazo: até 25/11/2021

Ação e compromisso
Prazo: até 28/02/2022
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UMA REALIZAÇÃO
Grande Bethel da Bahia
Grande Conselho Guardião das Filhas de Jó Internacional

Apoio
Grande Loja Maçônica do Estado da Bahia
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