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PESQUISA VIOLÊNCIA SEXUAL
Percepções e comportamentos sobre violência sexual no Brasil

Apoio: 



Metodologia e objetivos

Metodologia: Pesquisa pessoal em pontos de fluxo

Período de campo: 6 a 19 de julho de 2016

Amostra: 1.000 entrevistas

Abrangência: Nacional (70 municípios – 5 regiões) 

Perfil de respondentes: População geral – 18 anos ou mais

Cotas: Sexo, idade, escolaridade, população economicamente ativa (PEA) e região

A pesquisa tem como objetivo conhecer as percepções e comportamentos dos brasileiros e 

brasileiras sobre a violência sexual praticada contra mulheres. 



Situações de violência 
sexual contra a mulher
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51% associam violência sexual a estupro e sexo sem autorização

% Na sua opinião, o que é violência sexual? (Espontânea)

Base: 1.000 casos

A2. Para você, o que é violência sexual?

39
36

20

10 8 6 6 6 6 5 4 4 2 2

22

3

Abuso
sexual

Sexo sem
autorização

Estupro Abuso
sexual de

menor

Molestar
com

palavras
obscenas

Sexo
praticado

com
brutalidade

Contato
corporal

sem
autorização

Agressão
física

Desrespeito Ameaça Tudo que
seja sem

autorização

Agressão
contra a
mulher

Assédio Beijar à
força

Outros NS/NR

51% citaram ao menos 

um dos dois

O QUE É VIOLÊNCIA SEXUAL?
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Para 73% da população, a violência sexual é praticada por alguém que a vítima conhece

% Você diria que, em geral, a violência sexual praticada por 
homens contra mulheres normalmente é realizada por um...

Base: 1.000 casos

A4. Pensando na violência sexual praticada por homens contra mulheres, quem você diria 

que costuma ser o agressor? Você diria que, em geral, a violência sexual é praticada por um...

2113

13
19

25

36

Não sabe /
Não

respondeu

Líder religiosoChefeAmigoParceiro
íntimo (ex-
marido ou
namorado)

ParenteEstranhoConhecido

QUEM COSTUMA SER O AGRESSOR?



As situações de violência sexual contra 

a mulher foram divididas em três tipos:

Tipo 1: Atos sexuais indesejados em relação não consentida

Tipo 2: Atos sexuais indesejados em relação consentida  

Tipo 3: Abordagens ameaçadoras com conotação sexual
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Maioria considera como violência sexual as seguintes situações

% que considera violência sexual uma mulher... 
(Por gênero)

88

91

94

91

95

94

94

94

98

98

98

98

Ser beijada à força

Praticar algum ato sexual com um homem, sem
consciência, por estar sob o efeito de álcool ou drogas

Ser forçada a praticar algum ato sexual
com um superior (chefe, professor etc.)

Ser encoxada ou ter o seu corpo
tocado sem a sua autorização

Praticar algum ato sexual com um homem /
com uma mulher sob ameaça

Ser forçada a fazer sexo sem vontade

Mulheres Homens

A9. Para você, uma mulher ... é uma forma de violência sexual...

Base: 501 mulheres e 499 homens

CONSIDERA UMA FORMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL ... ?

Atos sexuais indesejados em relação não consentida Total

96%

96%

94%

96%

93%

92%



TÍTULO DO TEXTO CORRIDO

8

28% das mulheres afirmam que já sofreram algum ato sexual indesejado em relação 
não consentida; apenas 2% dos homens admitem que já praticaram

% Mulheres que sofreram 
e homens que praticaram

0,2

3

0,4

2

3

9

3

3

5

10

17

17

Foram forçadas por algum superior (chefe, professor etc.) / Forçaram
alguma mulher hierarquicamente inferior a praticar algum ato sexual

Praticaram  algum ato sexual no qual a mulher estava
sem consciência, por estar sob o efeito de álcool ou drogas

Praticaram algum ato sexual com um homem /
com uma mulher sob ameaça

Foram forçadas / Forçaram uma mulher a fazer sexo sem vontade

Foram encoxadas ou tiveram o seu corpo tocado /
Encoxaram ou tocaram uma mulher sem a sua autorização

Foram beijadas / Beijaram uma mulher à força

Mulheres que já sofreram

Homens que já praticaram

(Apenas para mulheres) A11. E já aconteceu com você essa situação de: 

(Apenas para homens) A13. E alguma vez você ... 

Base: 501 mulheres e 499 homens

JÁ ACONTECEU COM VOCÊ?

Atos sexuais indesejados em relação não consentida
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49% afirmam que já presenciaram ou ficaram sabendo de alguma mulher que foi 
vítima de algum ato sexual indesejado em relação não consentida

% que já presenciou ou ficou 
sabendo de alguma mulher que...

8

12

14

18

31

35

Foi forçada a praticar algum ato sexual
com algum superior (chefe, professor etc.)

Praticou algum ato sexual com um homem, no qual a mulher estava
sem consciência, por estar sob o efeito de álcool ou drogas

Praticou algum ato sexual com um homem sob ameaça

Foi forçada a fazer sexo sem vontade

Foi encoxada ou teve seu corpo tocado sem autorização

Foi beijada à força

Base: 1000 casos

A10. E você já presenciou ou ficou sabendo de alguma mulher que passou pela situação de...

JÁ PRESENCIOU OU FICOU SABENDO?

Atos sexuais indesejados em relação não consentida
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% que considera violência 
sexual uma mulher... (Por gênero)

(Por gênero)

74

91

78

95

Ter relação sexual sem preservativo
porque o parceiro não aceita

Fazer algo que não quer em uma
relação sexual (sexo oral, anal etc.)

Mulheres Homens

78% das mulheres consideram violência sexual ter relação sem preservativo porque o 
parceiro não aceita

A9. Para você, uma mulher ... é uma forma de violência sexual...

Base: 501 mulheres e 499 homens

Total

93%

76%

VIOLÊNCIA SEXUAL POR PARCEIRO

Atos sexuais indesejados em relação consentida  
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SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA SEXUAL:

Percepção sobre diferentes práticas de violência sexual

% de homens 

que cometeram

% de entrevistados 

que presenciaram 

ou ficaram sabendo

49% 28% 13%

20% 11% 6%

35% 26% 6%

% de mulheres

que sofreram

Tipo 1: Atos sexuais indesejados 

em relação não consentida

Tipo 3: Abordagens ameaçadoras 

com conotação sexual

Tipo 2: Atos sexuais indesejados 

em relação consentida

(Apenas para mulheres) A11. E já aconteceu com você essa situação de: (Apenas para homens) A13. E alguma vez você ... 

Base: 501 mulheres e 499 homens

A10. E você já presenciou ou ficou sabendo de alguma mulher que passou pela situação de...
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Maioria da população reconhece como violência sexual os atos a seguir

% que considera violência 
sexual uma mulher... (Por gênero)

81

85

88

91

86

89

93

94

Ouvir comentários ou cantadas
que a deixem com medo

Ser procurada insistentemente por telefone /
rede social por um homem que demonstrou

ter interesse sexual

Ser seguida na rua ou em outros locais por um
homem que demonstrou ter interesse sexual

Ter fotos ou vídeos íntimos
divulgados sem a sua autorização

Mulheres Homens

A9. Para você, uma mulher ... é uma forma de violência sexual...

Base: 501 mulheres e 499 homens

Total

92%

91%

87%

84%

Abordagens ameaçadoras com conotação sexual

RECONHECIMENTO DA VIOLÊNCIA SEXUAL
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26% das mulheres já foram vítimas de abordagem ameaçadora com conotação sexual

% Mulheres que sofreram e homens que praticaram

1

2

1

3

2

7

15

18

Tiveram divulgados / divulgaram fotos ou
vídeos íntimos sem autorização

Foram procuradas por um homem /
procuraram uma mulher insistentemente por
telefone ou rede social por interesse sexual

Foram seguidas por um homem / Seguiram
uma mulher na rua ou em outros locais por

interesse sexual

Ouviram / Fizeram comentários ou cantadas
que a deixaram / deixaram uma mulher com

medo

Mulheres que já sofreram

Homens que já praticaram

(Apenas para mulheres) A11. E já aconteceu com você essa situação de: 

(Apenas para homens) A13. E alguma vez você ... 

Base: 499 homens e 501 mulheres (18 a 25 anos: 90 casos)

18 a 25 

anos

23%

28%

14%

2%

Mulheres que sofreram

MULHERES QUE JÁ SOFRERAM E HOMENS QUE JÁ PRATICARAM

Abordagens ameaçadoras com conotação sexual
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35% declaram que já presenciaram ou ficaram sabendo de alguma mulher que foi vítima 
de alguma abordagem ameaçadora com conotação sexual

% que já presenciou ou ficou 
sabendo de alguma mulher que...

15

16

19

23

Foi procurada insistentemente por telefone ou rede social por um homem
que demosntrou interesse sexual

Teve fotos ou vídeos íntimos divulgados sem autorização

Foi seguida na rua ou em outros locais por um homem que demonstrou
interesse sexual

Ouviu comentários ou cantadas que a deixaram com medo

Base: 1000 casos

A10. E você já presenciou ou ficou sabendo de alguma mulher que passou pela situação de...

Abordagens ameaçadoras com conotação sexual

JÁ PRESENCIARAM OU FICARAM SABENDO
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Espontaneamente, 37% afirmam conhecer alguma mulher vítima de violência sexual. Mas diante 
de uma lista de situações, 55% declaram já ter presenciado ou ficado sabendo de algum caso 

Base: 1.000 casos / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos 

A7. E você sabe de alguma conhecida, parente ou amiga mulher que já sofreu violência sexual de algum homem? (RU)

% que conhece

(Por gênero)

A10. E você já presenciou ou ficou sabendo de alguma mulher que passou pela situação de...

37% 
afirmam ter uma conhecida, 

parente ou amiga que foi 

vítima de violência sexual

55%
declaram que já presenciaram ou 

ficaram sabendo de alguma mulher 

que foi vítima de violência sexual

Quando estimulados... 

% que presenciou ou ficou sabendo

(Por gênero)

De forma espontânea... 

Homens: 32%Mulheres: 42%

60 anos ou mais: 22%18 a 25 anos: 39%

Homens: 54%Mulheres: 56%

60 anos ou mais: 45%18 a 25 anos: 56%
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Espontaneamente, 11% das mulheres afirmam já ter sofrido violência sexual, mas diante de uma 
lista de situações, 39% reconhecem que já foram submetidas a algum tipo de violência sexual

% Mulheres que já foram vítimas

18 a 25 anos: 13%

11% 
das mulheres dizem 

terem sido vítimas 

de violência sexual

39%
das mulheres declaram 

que já foram vítimas 

de violência sexual

Quando estimuladas... 

% Mulheres que já foram vítimas

18 a 25 anos: 57%

De forma espontânea... 

Base: 501 mulheres / 18 a 25 anos: 90 casos

(Apenas para mulheres) A11. E já aconteceu com você essa situação de...

A8b. (Apenas para mulheres) E você pessoalmente já sofreu violência sexual de algum homem? (RU)
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Espontaneamente, 2% dos homens admitem ter cometido violência sexual contra uma 
mulher, mas diante de uma lista de situações, 18% reconhecem terem sido violentos

2% 
dos homens afirmam 

ter cometido violência 

sexual contra uma mulher

18%
dos homens admitem já ter 

praticado violência sexual 

contra uma mulher

Quando estimulados sobre os tipos de violência... De forma espontânea... 

% Homens que já foram cometeram

18 a 25 anos: 1%

% Homens que já foram cometeram

18 a 25 anos: 20%

Base: 499 homens / 18 a 25 anos: 101 casos

(Apenas para homens) A13. E alguma vez você ... 

A8a. (Apenas para homens) E você pessoalmente já praticou violência sexual contra alguma mulher? (RU)



Percepções sobre causas e 
fatores da violência sexual
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42

61

27

69

Porque a mulher provoca

Por causa do machismo

Mulheres Homens

69% das mulheres atribuem a violência sexual ao machismo; 42% dos homens 
acreditam que a violência sexual acontece porque a mulher provoca

Base: 501 mulheres e 499 homens

A5. Vou ler algumas frases sobre motivos pelos quais um homem comete violência sexual 

contra uma mulher e gostaria de saber, para cada um, se você concorda ou discorda. 

% Motivos pelos quais um homem comete 
violência sexual contra uma mulher (Por gênero)

Total

65%

34%

MOTIVOS PARA A VIOLÊNCIA SEXUAL
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33

59

69

32

56

65

Porque tem problema mental

Porque bebe ou usa droga

Porque não consegue controlar seus impulsos

Mulheres Homens

Os homens também apontam descontrole, bebida, drogas e problemas mentais como 
sendo possíveis motivos para a violência sexual contra mulher

Base: 501 mulheres e 499 homens

A5. Vou ler algumas frases sobre motivos pelos quais um homem comete violência sexual 

contra uma mulher e gostaria de saber, para cada um, se você concorda ou discorda. 

% Motivos pelos quais um homem comete 
violência sexual contra uma mulher (Por gênero)

Total

67%

58%

32%

MOTIVOS PARA A VIOLÊNCIA SEXUAL
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89% afirmam que estar bêbado não é justificativa para um homem abusar de uma 
mulher, mas 20% acham que transar com uma mulher alcoolizada não é violência sexual

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”

89% concordam que estar bêbado não é 

justificativa para um homem abusar de uma mulher

% que afirmou que “concorda”

20% não consideram violência sexual um 

homem transar com uma colega ou namorada 

se ela estiver muito alcoolizada

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...: concorda ou discorda

Homem: 88%Mulher: 90%

60 anos ou mais: 91%18 a 25 anos: 92%

Homem: 21%Mulher: 19%

60 anos ou mais: 20%18 a 25 anos: 19%

RELAÇÃO ÁLCOOL E VIOLÊNCIA SEXUAL
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Medo é o primeiro sentimento das mulheres quando levam uma cantada de um 
desconhecido na rua

Base: 501 mulheres

(APENAS PARA MULHERES) A21a. Quando você leva uma "cantada" de um desconhecido 

na rua, em geral, qual é o primeiro sentimento que você tem: PRIMEIRO LUGAR

% Quando você leva uma cantada de um desconhecido na rua, 
em geral, qual é o primeiro sentimento que você tem? (1ª menção)

30
19 18

10 7
14

2

Medo Nojo Raiva Indignação Repulsa Outros NS/NR

88% de menções negativas*

Menções negativas* medo, nojo, raiva, repulsa, indignação, tristeza, 

desrespeito, menosprezo /desprezo, pena, constrangimento, vergonha, 

vontade de agredir com chutes, assediada

SENTIMENTOS DAS MULHERES DIANTE DE UMA CANTADA
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96% consideram que é preciso ensinar os homens a respeitar as mulheres e não 
as mulheres a terem medo

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você: concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”

96% concordam que é preciso ensinar

os homens a respeitar as mulheres, 

e não as mulheres a ter medo

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 96%Mulher: 96%

60 anos ou mais: 97%18 a 25 anos: 95%

É PRECISO ENSINAR OS HOMENS A RESPEITAR AS MULHERES
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74% acreditam que a mídia reforça comportamentos desrespeitosos com as mulheres

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...:  A mídia reforça comportamentos desrespeitosos com as mulheres

% que afirmou que “concorda”

74% concordam que a mídia reforça

comportamentos desrespeitosos com as mulheres

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 70%Mulher: 77%

60 anos ou mais: 77%18 a 25 anos: 68%

MÍDIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER



O que pensa a população 
sobre o estupro
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49% afirmam que a maior parte dos estupros acontece dentro de casa

Base: 1.000 casos

A19. Você diria que a maioria dos estupros acontece...

1

18

32

49

Não sabe/Não respondeu

Em espaços fechados, como escolas, bares e festas

Em espaços públicos abertos, como ruas e parques

Dentro de casa

% Você diria que a maioria dos estupros acontece...
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64% afirmam que o estuprador muitas vezes é colega da vítima

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você: concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”

64% concordam que o estuprador muitas 

vezes é um colega de escola ou de trabalho

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

Homem: 64%Mulher: 64%

60 anos ou mais: 65%18 a 25 anos: 60%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos
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97% consideram que sexo sem consentimento sempre é estupro

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...:  concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

24% concordam que sexo deve fazer parte do 

casamento, independentemente da vontade da mulher

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você: concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

97% concordam que sexo sem 

consentimento sempre é estupro

Homem: 97%Mulher: 97%

60 anos ou mais: 98%18 a 25 anos: 95%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 25%Mulher: 24%

60 anos ou mais: 28%18 a 25 anos: 16%
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97% concordam que ‘sóbria, chapada, vestida ou pelada, nenhuma mulher merece ser 

estuprada’

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você: concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

97% concordam que toda mulher tem o

direito de viver sem medo de ser estuprada

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

97% concordam que ‘sóbria, chapada, vestida 

ou pelada, nenhuma mulher merece ser estuprada’

Homem: 96%Mulher: 97%

60 anos ou mais: 95%18 a 25 anos: 97%

Homem: 97%Mulher: 97%

60 anos ou mais: 94%18 a 25 anos: 98%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos
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Maioria da população acredita que mulheres e meninas são as principais vítimas de 
estupro no país 

2 23 21 1

49 45

45 50

Mulheres Homens

Mulheres

Meninas

Idosas

Meninos

NS / NR

% Você diria que a principal vítima de estupro no Brasil são...

Base: 500 mulheres e 401 homens

A3a. Vou ler algumas opções e gostaria que você me dissesse qual é, na sua opinião, a 

principal vítima de estupro no Brasil. Quem você acredita que é a principal vítima de estupro ?
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47% dos negros consideram que as mulheres e meninas negras são as principais 
vítimas de estupro no Brasil. Entre os brancos 43% acreditam que as mulheres e 
meninas brancas são as principais vítimas

% Você diria que a principal vítima de 
estupro no Brasil são mulheres e meninas...

Base: 575 negros e 424 não negros

19 24
3

32 1

29

43

47
29

Negros Não negros

Negras

Brancas

Indígenas

De outra raça/ etnia

NS / NR

A3b. Pensando agora em outros grupos de pessoas, quem você diria que é a principal vítima de estupro no Brasil? Você diria que são meninas e mulheres?
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38% declaram que travestis e homens gays são as principais vítimas de estupro entre 
os LGBTs

Base: 1.000 casos

14

15

33

38

Total

Travestis

Homens gays

Lésbicas

NS / NR

A3c. Pensando agora em mais um grupo, quem você diria que é a principal vítima de estupro no Brasil:?

% Você diria que a principal 
vítima de estupro no Brasil são...



O enfrentamento à 

violência sexual
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90% concordam que quem presencia ou fica sabendo de um estupro e fica calado 
também é culpado

87% concordam que quando a mulher 

denuncia um crime de violência sexual, 

isso contribui para que haja investigação

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...: concorda ou discorda

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

90% concordam que quem presencia 

ou fica sabendo de um estupro e 

fica calado também é culpado

% que afirmou que “concorda”% que afirmou que “concorda”

C7. Para cada uma das frases que eu lerei, indique se você: concorda ou discorda

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 89%Mulher: 85%

60 anos ou mais: 95%18 a 25 anos: 81%

Homem: 89%Mulher: 91%

60 anos ou mais: 92%18 a 25 anos: 88%
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77% acreditam que as mulheres vítimas de violência sexual não costumam denunciar 
o agressor

% Você diria que as mulheres que são 

vítimas de violência sexual costumam denunciar?

A16. E você diria que as mulheres que são vítimas de violência sexual costumam denunciar?

3 20 68 9

Sim, sempre

Sim, na maioria dos casos

Não, quase nunca

Não, nunca

% que afirmou que “não”

Homem: 72%Mulher: 80%

60 anos ou mais: 80%18 a 25 anos: 74%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

23% 77%



TÍTULO DO TEXTO CORRIDO

03.
O

 e
n

fr
en

ta
m

en
to

 à
 v

io
lê

n
ci

a 
se

xu
al

36

58% das mulheres afirmam que as vítimas de violência sexual não contam com o 
apoio do Estado para denunciar o agressor

C1. Você acha que as mulheres que sofrem violência sexual contam com o apoio do Estado para denunciar o agressor?

44

54

2

Sim

Não

NS/NR

% Na sua opinião, as mulheres que sofrem violência sexual 

contam com o apoio do Estado para denunciar o agressor

% que afirmou que “não”

Homem: 49%

Mulher: 58%

60 anos ou mais: 50%

18 a 25 anos: 43%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos
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52% consideram que nada acontece quando um homem pratica violência sexual contra 
uma mulher

52

29

11
4 13

Nada

É preso

É punido

É linchado

Outros

NS/NR

% Na sua opinião, o que acontece na maioria dos casos com 

um homem que praticou violência sexual contra uma mulher?

A15. Quando uma mulher sofre violência sexual, o que você acha que 

acontece com o homem que praticou a violência, na maioria dos casos?

% que afirmou que “não acontece nada”

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 44%

Mulher: 60%

60 anos ou mais: 46%

18 a 25 anos: 54%
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76% das mulheres apontam a impunidade como o principal motivo para que a 
violência sexual aconteça

67

76
Porque sabe que ele não será punido

Mulheres Homens

% Motivos pelos quais um homem comete 
violência sexual contra uma mulher (Por gênero)

Total

71%

Base: 501 mulheres e 499 homens

A5. Vou ler algumas frases sobre motivos pelos quais um homem comete violência sexual 

contra uma mulher e gostaria de saber, para cada um, se você concorda ou discorda. 
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63% das mulheres acreditam que as vítimas de violência sexual que denunciam não 
recebem o apoio de que precisam

% Na sua opinião, a mulher que denuncia que 

sofreu violência sexual recebe o apoio que precisa?

A17. Vou ler algumas frases sobre o que costuma acontecer com uma mulher que denuncia

que sofreu violência sexual e gostaria de saber, se você: concorda ou discorda

37 59 4

Sim Não Não sabe/Não respondeu

% que afirmou que “não”

Homem: 55%

Mulher: 63%

60 anos ou mais: 57%

18 a 25 anos: 59%

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos
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73% acreditam que as mulheres que denunciam a violência sexual são julgadas 
pelas pessoas e 54% afirmam que elas não são levadas a sério

% Na sua opinião, a mulher que 

denuncia que sofreu violência sexual...

A17. Vou ler algumas frases sobre o que costuma acontecer com uma mulher que denuncia 

que sofreu violência sexual e gostaria de saber, se você: É JULGADA PELAS PESSOAS

73

54

28

É julgada pelas pessoas

Não é levada a séria

É culpada pelo
que ocorreu

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

% que afirmou que “concorda”

Homem: 26%Mulher: 29%

60 anos ou mais: 25%18 a 25 anos: 28%

Homem: 69%Mulher: 77%

60 anos ou mais: 60%18 a 25 anos: 72%

Homem: 53%Mulher: 56%

60 anos ou mais: 52%18 a 25 anos: 55%
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Para 74%, nenhum delegado deve perguntar para a vítima de estupro como ela estava vestida; 
para 54%, procurar justificativa para o estupro no comportamento da vítima significa culpá-la

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...: Procurar uma 

justificativa para o estupro no comportamento da vítima significa aceitar que ela é culpada

% que afirmou que “concorda”

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 52%Mulher: 55%

60 anos ou mais: 51%18 a 25 anos: 45%

54% concordam que procurar justificativa 

para o estupro no comportamento da 

vítima significa aceitar que ela é culpada

74% concordam que nenhum delegado 

deveria pergunta para uma vítima 

de estupro como ela estava vestida

Homem: 73%Mulher: 75%

60 anos ou mais: 71%18 a 25 anos: 72%
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A população se divide quando questionada se uma mulher que fica até tarde em uma 
festa e usa roupas provocantes pode ser considerada culpada em caso de estupro

% Concorda ou discorda: “uma mulher que fica até altas horas em 

uma festa e usa roupas provocantes está pedindo para ser assediada”

43 8 49

Concorda Não concorda, nem discorda Discorda

% que afirmou que “concorda”

Homem: 44%Mulher: 41%

60 anos ou mais: 60%18 a 25 anos: 34%

A20. Para cada uma das frases que eu lerei, por favor indique se você...: Procurar uma 

justificativa para o estupro no comportamento da vítima significa aceitar que ela é culpada

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos



Portas de saída para 
a violência sexual
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% Serviços que o Governo disponibiliza 
para vítimas de violência sexual

78

77

72

Remédio contra doenças sexualmente
transmissíveis

Assistência médica

Apoio psicológico e assistência social

Base: 1.000 casos

C3. Do que você sabe ou ouviu falar, as mulheres que sofrem violência sexual têm direito a ... por parte do governo?

Maioria acredita que governo disponibiliza remédio contra DST, assistência médica, 
apoio psicológico e assistência social para vítimas de violência sexual
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Maioria absoluta defende o direito a esse tipo de assistência por parte do governo 

% que é favorável que o governo 
disponibilize para vítimas de violência sexual

99

99

99

Remédio contra doenças
sexualmente transmissíveis

Assistência médica

Apoio psicológico e assistência social

Base: 1.000 casos

C4. E você é a favor de que as mulheres que sofrem violência sexual tenham direito a: 
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67% acreditam que a mulher vítima de violência sexual tem direito a pílula do dia 
seguinte oferecida pelo governo 

60% consideram que a mulher tem direito ao aborto legal em caso de estupro 
disponibilizado por parte do governo

% Serviços que o Governo disponibiliza 
para vítimas de violência sexual

67

60

Pílula do dia seguinte

Aborto legal em caso de
gravidez depois de estupro

Base: 1.000 casos

C3. Do que você sabe ou ouviu falar, as mulheres que sofrem violência sexual têm direito a ... por parte do governo?
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% que é favorável que as mulheres vítimas 
de violência sexual tenham direito a...

96

75

Pílula do dia seguinte

Aborto legal em caso de
gravidez depois de estupro

Base: 1.000 casos

C4. E você é a favor de que as mulheres que sofrem violência sexual tenham direito a: 

75% são favoráveis a que as mulheres que engravidam após um estupro tenham 
direito ao aborto legal
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78% das mulheres consideram insuficientes os serviços públicos 
existentes no Brasil para o enfrentamento à violência sexual

C6. Você acredita que os serviços públicos existentes no Brasil são suficientes ou insuficientes no combate à violência sexual?

% Você acredita que os serviços públicos existentes no Brasil 

são suficientes ou insuficientes no combate à violência sexual?

9

74

17

Suficientes

Insuficientes

Não sabe/Não respondeu

% que afirmou que 

são  “insuficientes”

Base: 501 mulheres e 499 homens / 18 a 25 anos: 191 casos / 60 anos ou mais: 134 casos

Homem: 70%Mulher: 78%

60 anos ou mais: 72%18 a 25 anos: 75%
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72% apontam a delegacia da mulher como o primeiro lugar ao qual as vítimas de 
violência sexual devem recorrer

Base: 1.000 casos

C2. Qual você acredita que deve ser o primeiro lugar que uma mulher deve buscar em caso de sofrer violência sexual?

1

2

2

3

20

72

Igreja

Ir para casa

Instituto Médico Legal (IML)

Hospital

Delegacia

Delegacia da Mulher

% Qual você acredita que deve ser o primeiro lugar que 
a mulher deve buscar caso sofra violência sexual? 

Considerando que as Delegacias da 

Mulher não estão amplamente instaladas 

no país, pode-se afirmar que esta 

resposta expressa mais a demanda por 

esse serviços do que o efetivo 

comportamento das mulheres.
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