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Faz dias que Apolo, um dos mais belos deuses da Antiguidade, persegue 

Dafne. Desde que foi atingido por uma das setas de Cupido que Apolo 

cobiça a ninfa. Mas Dafne, que recebera uma seta de chumbo, não o 

deseja. Ele, porém, não aceita a rejeição e vai no seu encalço pela 

floresta. Ela corre, em desespero. Sabe o que a espera. Sentindo o perigo 

iminente, implora ajuda ao seu pai. O auxílio paterno chegará sob a 

forma de punição. Subitamente, quando Apolo a alcança, inicia-se a 

transformação. Para escapar à luxúria de Apolo, Dafne é agora uma 

árvore e jamais regressará à forma humana. Não voltará a correr pela 

floresta ou a abraçar o seu pai. Frustrado, Apolo arranca algumas folhas 

da árvore que agora é Dafne e adota-a como um dos seus símbolos. 

O mito da metamorfose de Dafne é a história de uma ninfa que se 

sacrifica para evitar uma violação – ou rapto, como também se designava 

na Antiguidade e durante toda a Idade Média. E, no entanto, a história é 

contada envolta numa aura de romantismo, como se perseguir uma 

mulher para com ela ter trato sexual, quando ela não o deseja, tivesse 

alguma coisa de romântico. 

Ainda hoje, é considerado romântico “não desistir” ou “insistir”. Ainda 

hoje, a rejeição sexual feminina é encarada como uma infantilidade para 

não ser levada a sério: “um não é um sim”, ouve-se e repete-se. Um dos 

mais influentes eruditos em matéria de direito penal, Figueiredo Dias 

(1999, 2012), garante que um homem que atue “convencido que a 

objeção da vítima não é séria” não tem culpa. Mais esclarece que é 

legítimo não se crer na oposição da vítima se esta se exprime “apenas 

por palavras”, sem “qualquer resistência corporal”. 

A história da submissão sexual das mulheres é antiga e subjaz à fundação 

das cidades e ao reforço das elites políticas, através do casamento pelo 

rapto. No pioneiro Against our will (Contra a nossa vontade), Susan 



Brownmiller (1975) sustenta que a ameaça da violação é o meio pelo 

qual os homens mantêm as mulheres na ordem, ou sob controlo. Esse 

controlo é omnipresente, embora nem sempre seja consciente. Os 

únicos homens que sentem a mesma ameaça permanente (ou ainda 

mais ampliada) são os reclusos, cuja vitimação sexual é desvalorizada e 

alvo de piadas. É por essa ameaça que evitamos certas ruas ou certas 

atitudes. É por esse receio que fiscalizamos o nosso comportamento e, 

como consequência dessa ameaça, classificamos as nossas atitudes e a 

nossa aparência: mais ou menos ordinária, mais ou menos oferecida, 

mais ou menos assanhada. E, para além de classificarmos, 

desqualificamos certas atitudes: “ela é demasiado fácil”. 

Pode acreditar-se que a emancipação sexual já atingiu a sua plena 

concretização na sociedade portuguesa. E, certamente, há muito que a 

virgindade deixou de ser o predicado das mulheres. O casamento não é 

o seu único destino (para algumas nem sequer é um destino). No 

entanto, é difícil ignorar a dificuldade, por parte das elites políticas, em 

reconhecer às mulheres o direito a não consentir uma relação sexual. 

Mesmo após a ratificação da Convenção de Istambul, que vincula os 

Estados a legislar no sentido de a violação ser um crime baseado na falta 

do consentimento da vítima, os/as responsáveis pela legislação recusam 

atribuir às vítimas o direito a não consentir. 

A nova redação da violação e da coação sexual saída da lei n.º 83/2015, 

de 5 de agosto, acrescenta uma formulação vaga (“por meio não 

compreendido no número anterior”) à já longa lista de conceitos 

indeterminados do Código Penal, que os tribunais interpretam de forma 

desigual. A opção do verbo “constranger” indicia que são necessários 

meios coativos. 

Não há nada na lei que obrigue as vítimas [adultas] de violação a resistir 

fisicamente. E, no entanto, esse é um dever que elas não podem 

dispensar. Aliás, o artigo que regula o abuso sexual de pessoa incapaz de 

resistência (165.º) revela precisamente que as que não estão nestas 

condições (“inconscientes ou incapazes, por outro motivo, de opor 



resistência”) o devem fazer. Em 2015, a procriação artificial não 

consentida (168.º) permanece o único preceito legal da secção dos 

crimes contra a liberdade sexual a depender do não consentimento da 

vítima. 

 

Os tetos de vidro das queixas 

Em 2014, os órgãos de polícia criminal registaram 374 queixas de 

violação. Quantas destas denúncias irão seguir o seu percurso até ao 

julgamento? Quantas resultarão em condenações? A trajetória de uma 

queixa até uma sala de tribunal passa diversos estágios de potencial 

atrição. A erosão dos processos pode dar-se nas diversas fases da ação 

penal. Em 2008, foram divulgados os resultados da análise de 100 

queixas [por violação] apresentadas a partir de 1 de Abril de 2004, no 

DIAP de Lisboa. Da centena de casos, onze chegaram a julgamento, três 

resultaram em absolvições e oito em condenações. Na explicação destes 

dados está o arquivamento com base na «ausência ou insuficiência de 

indícios, desistência de queixas, falta de colaboração» (Kelly, Lovett, 

Santos, Rodrigues, Vieira e Nikolic, 2008: 8). No que respeita a falsas 

alegações o número ascende a cinco, ainda menos do que o das 

condenações. 

É possível que haja mais vítimas do que as reveladas pelas estatísticas 

oficiais. Por exemplo, de acordo com o relatório da APAV, das vítimas de 

crimes sexuais que recorreram à instituição, 157 tinham sido vitimadas 

em contexto de conjugalidade. Contudo, o julgamento e a condenação 

da violação marital, nos tribunais portugueses, escasseia. 

Há ainda outros dados que remetem para a aceitação do uso de coação 

como forma legítima de obtenção de sexo, quer por parte dos rapazes, 

quer por parte das raparigas. Num inquérito aplicado a 300 estudantes 

universitários/as (169 homens), de Lisboa e Leiria, Susana Moura (2001) 

apurou que 81% dos homens inquiridos admitiam ter forçado, pelo 

menos uma vez, contacto sexual com uma mulher durante um encontro. 



Das mulheres auscultadas, 45,9% afirmaram já ter cedido, pelo menos 

uma vez, a contactos sexuais indesejados, no decorrer de um encontro. 

Sim, pode acreditar-se que a emancipação sexual já atingiu a sua plena 

concretização na sociedade portuguesa. Mas é difícil ignorar a exigência 

de esforços individuais para evitar a vitimação. Como sublinha Carine 

Mardorossian (2002), em vez de se questionar a agressão e o “princípio 

da autovigilância” espera-se que as mulheres se auto policiem. No fundo, 

tudo se traduz na velha máxima que projeta a responsabilidade do crime 

para as vítimas, que não o souberam evitar, que é como quem diz: 

“estavam mesmo a pedi-las”. 

Sim, pode acreditar-se que a emancipação sexual já atingiu a sua plena 

concretização na sociedade portuguesa… 
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