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SONDAGEM DO IMAGINÁRIO DE UNIVERSITÁRIOS FORMANDOS 

SOBRE A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA DE ESTUPRO 

ou 

O IMAGINÁRIO COLETIVO DE UNIVERSITÁRIOS SOBRE A 

VÍTIMA DE ESTUPRO 

 

Resumo: A presente pesquisa busca investigar, psicanaliticamente, o imaginário coletivo de 

estudantes universitários sobre a mulher vítima de estupro. Organizaremos a investigação 

distinguindo, metodologicamente, procedimentos investigativos de configuração, registro e 

interpretação dos encontros com os participantes. Os encontros com os participantes serão 

realizados por meio de entrevistas coletivas com alunos do último ano dos cursos de 

Psicologia, Direito e Enfermagem, de uma faculdade particular do interior do estado de São 

Paulo, usando o Procedimento Desenho-Estória com Tema, como recurso facilitador da 

expressão emocional dos participantes. Elaboraremos, posteriormente, narrativas 

transferenciais que, consideradas conjuntamente com os desenhos e histórias, permitirão a 

produção interpretativa de campos de sentido afetivo-emocional, baseando-se no modelo 

psicanalítico empírico. A importância da presente pesquisa justifica-se pela compreensão de 

que os profissionais da Psicologia, Enfermagem e Direito, nos diferentes contextos em que se 

inserem, são frequentemente convocados a lidar com situações em que a violência sexual se 

manifesta. 

Palavras-chave: violência sexual, imaginário coletivo, psicanálise. 

 

 

 

 A violência sexual é uma problemática grave, uma das grandes preocupações em nível 

mundial, que afeta pessoas, famílias ou a sociedade como um todo. Ao se pesquisar sobre 

violência sexual contra mulheres, vários temas são encontrados e abordados, tais como 

caracterização da vítima e os estigmas vivenciados por elas (FACURI, et al, 2013; SARTI, 

BARBOSA & SUAREZ, 2006, OSHIKATA, et al, 2011); avaliação das características desse 

tipo de violência, incluindo aspectos jurídicos e de saúde mental relacionados ao tema 

(BLAKE et al., 2014; JILOHA, 2013); questões tangentes à importância de um trabalho de 

enfrentamento multiprofissional (FAGUNDES, ROSAS, BEDONE & OROZCO, 2006; 

MATTAR, et al, 2007, BEDONE & FAGUNDES, 2007); o entendimento da violência sexual 
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como um problema de questões de saúde e segurança pública (CAMPOS & SCHOR, 2008; 

CAMPOS et al, 2005; OLIVEIRA, et al, 2005; VILELA & LAGO, 2007); e, ainda, mais 

especificamente no campo da psicologia e suas interfaces (VIANNA, BOMFIM & 

CHICONE, 2006; FREITAS & HABIGZANG, 2013; LABRONICI, FEGADOLI & 

CORREA, 2010).  

 Assim, o que se pôde observar é o déficit em pesquisas que procurem investigar os 

resultados dos processos de formação dos profissionais que trabalharão diretamente no 

atendimento de vítimas de estupro, no que tange ao imaginário destes sobre as dinâmicas 

emergentes e relacionais no cenário da agressão sexual perpetrada. Desta maneira, a presente 

pesquisa busca adentrar em um campo ainda pouco explorado. 

 Como um fenômeno complexo tem uma interface que perpassa por campos como o 

do psicossocial, da saúde, da economia, da educação, das políticas, entrelaçando-se às esferas 

jurídicas e de contextualização cultural e social (SOUZA & ADESSE, 2005). Pode-se 

caracterizar como violência sexual um ataque sexualmente agressivo, em que não há o 

consentimento da vítima, configurando-se então, um crime. Mediante isto, a violência sexual 

bifurca-se em duas formas de caracterização: o atentado violento ao pudor e o estupro, sendo 

este último, parte do cerne do presente trabalho (SANTOS, 1997). Na definição da palavra 

estupro encontra-se: “coito sem consentimento da mulher e efetuado com emprego de força, 

constrangimento, intimidação ou decepção quanto à natureza do ato; violação” (Michaelis, 

2009). Esta definição vai de encontro à Legislação Brasileira, no Código Penal Brasileiro 

(1995:98) que apresenta a configuração do crime de estupro como um crime de ação privada 

definido como: “constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave 

ameaça”. Entende-se importante salientar que, “outras formas de contato sexual, que não a 

conjunção carnal citada, são enquadradas no crime de atentado violento ao pudor, tais como 

sexo anal ou oral” (ZAMBONI-RATTON,2014). 

Assim, ao longo da história, o estupro é concebido e tratado jurídica e moralmente a 

partir de diferentes linhas de pensamentos e opiniões, que foram e são cultural e socialmente 

compartilhados em determinada época e local. 

 

[...] A história do estupro é principalmente a história dessa presença de 

uma violência difusa, de sua extensão, de seus graus. Ela é 

diretamente paralela à historia da sensibilidade, que tolera ou rejeita o 

ato brutal. A ausência de emoção e de queixa, por exemplo, a estranha 
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banalização de um ato pesadamente condenado [...] (VIGARELLO, 

1998, p. 13). 

 

Apesar da vigência do pensamento que se difunde nos tempos atuais sobre a 

necessidade da proteção à mulher e à sua dignidade, é nova essa concepção tanto da 

conceituação de violência sexual contra a mulher, como da maneira que se é estabelecido o 

lidar com as vítimas dessa violência. 

Antes de ser tratada como alguém a ser protegida, a mulher foi tratada como um bem a 

ser assegurado. Nos corredores do tempo, voltando e recapitulando a Mulher na História, 

tanto em definição como no conjunto de suas atribuições, habilitada se torna a tomada de 

conhecimento sobre a não valorização dessa e os estigmas que lhe foram imputados. A 

objetivação da mulher como bem – em primeira instância de seu pai e na posterioridade de 

seu marido – diz e explica sobre a consideração, no passado, do estupro como um crime 

contra a família e contra a sociedade, pois a honra da mulher estava em sua castidade, 

condição primeira para o casamento. A respeito desse tópico, salienta Vigarello (1998, p. 19): 

“Sua existência é a condição do casamento. O ataque público a ela compromete a honra à 

posição, até a vida. Uma jovem ‘deflorada’ inevitavelmente é uma mulher ‘perdida’”. Por 

essa compreensão, não há estima alguma pela dignidade da pessoa mulher, isto é, quem ela é 

e seu valor inerente. 

Indo para além, pode-se encontrar, entalhadas nas taboas dessa história, situações de 

legitimação do estupro, quando nos contextos das primeiras guerras da Europa o exército 

vencedor tinha direitos sobre as mulheres do grupo derrotado – uma maneira de premiação. 

Tendo em vista ainda, que: 

 

O estupro geralmente ocorre acompanhado de outro crime. O estuprador 

sempre ameaça a vítima com seus punhos, revólver ou faca, e 

frequentemente a fere de modo não-sexual, além de sexualmente. A vítima 

pode ser espancada, ferida e, algumas vezes, assassinada. (KAPLAN & 

SADOCK, 1993, p. 490). 

 

Para tanto, a partir de breves considerações que permeiam uma visão sócio-histórica, o 

que se pode perceber é que, coloca-se ainda, contemporaneamente e de forma vigente a 

seguinte ponderação: 
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Considerando – Que o estupro, assim como todas as outras agressões sexuais 

cometidas contra as mulheres se ligam a uma relação de força e 

agressividade do homem contra a mulher; – Que todas as agressões sexuais 

supõem um tipo de relação de dominação homem-mulher, sintomática de 

certa escolha da sociedade; – Que elas não podem ser analisadas como uma 

infração banal ou mesmo de direito comum; – Que, consciente ou 

inconscientemente, um mundo de valores masculinos justificou efetivamente 

o estupro pela ‘natural virilidade agressiva’ do homem e pela ‘passividade 

masoquista’ da mulher, noções que procedem de uma espécie de fatalidade 

fisiológica; – Que esse esquema explica a culpabilização e o mutismo das 

mulheres estupradas; – Que estendem, doravante denunciar publicamente o 

estupro [...](VIGARELLO, 1998, p. 211). 

 

Através deste esquema, então, encontram-se calcados na sociedade o estigma à vítima 

da violência de estupro, onde ainda vigoram termos como: “ela pediu para ser estuprada” ou 

“o que ela queria que acontecesse se comportando assim?”. De forma direta ou indireta, tem a 

sociedade trabalhado para a consolidação e manutenção deste tipo de pensamento, que vigora 

entre homens e mulheres que culmina em taxas assustadoras deste tipo de crime. 

Entende-se, ainda que, o enfrentamento no que tange as várias interfaces do estupro, 

bem como ao amparo das vítimas de tal crime que acontece amparado por trabalho de via 

inter e multidisciplinar. Assim, conhecer o imaginário desses futuros profissionais torna-se 

importante, uma vez que se pode alcançar a manutenção ou quebra dos paradigmas ligados a 

condutas preconceituosas contra as vítimas de estupro. Tal conhecimento pode se tornar um 

instrumento para apontar novas demandas na capacitação dos profissionais ligados aos 

atendimentos das vítimas de estupro, tornando esses atendimentos mais humanizados e 

eficazes, através de novas formas de olhar para a mulher vítima de estupro. Mediante estes 

fatores, calca-se a justificativa para o presente trabalho. 

 

1. Metodologia 

 

 Participarão desta pesquisa o total de 45 universitários do último ano dos cursos de 

Psicologia (15 alunos), Enfermagem (15 alunos) e Direito (15 alunos). Todos os participantes 

serão alunos de uma faculdade particular no interior do estado de São Paulo. Solicitar-se-á 

apenas que sejam informados o sexo e a idade.  
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Utilizar-se-á na presente pesquisa, como procedimento investigativo de configuração 

do encontro com os participantes o enquadre diferenciado denominado “entrevista grupal para 

abordagem da pessoalidade coletiva” (Ávila, Tachibana & Aiello-Vaisberg, 2008; Corbett, 

2009; Gallo-Belluzzo, 2011, Gallo-Belluzzo, Corbett & Aiello-Vaisberg, 2014). As 

entrevistas grupais serão estruturadas ao redor do uso do Procedimento de Desenho-Estória 

com Tema, consistindo na solicitação de um desenho individual de uma pessoa que vivenciou 

uma determinada situação e, a seguir, que seja inventada e escrita uma história sobre a figura 

desenhada. Para a realização do presente estudo, escolhemos como tema para o desenho e a 

história “uma mulher que acabou de ser estuprada”. Após cada encontro com os participantes 

serão elaboradas narrativas transferenciais. 

As produções dos entrevistados, juntamente com as narrativas transferenciais serão 

abordadas por meio do método psicanalítico. Denominamos essa etapa de “Produção 

Interpretativa de Campos de Sentido Afetivo-Emocional”, que será realizada através do 

método psicanalítico empírico. Entraremos em contato e interpretaremos o material obtido 

composto pelos desenhos-estórias e as narrativas transferenciais, visando a apreensão dos 

campos de sentido afetivo-emocional, a partir dos quais se configura o imaginário acerca dos 

estudantes acerca do estupro. 

 

2. Objetivos (Geral e Específicos) 

 

 Objetivo Geral: investigar o imaginário coletivo de estudantes universitários sobre a 

vítima de estupro.  

 Objetivo Específico: Obter conhecimento sobre o imaginário de futuros profissionais 

para saber como receberão e tratarão seus clientes e a problemática que estarão vivendo. 

 

3. Justificativa 

 

Compreendemos a formação de profissionais da Saúde e de Direito como um processo 

complexo, que demanda a articulação da transmissão de conhecimento com o que podemos 

designar como transformação de imaginários dos alunos, em especial aqueles que sustentam 

condutas preconceituosas. 
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Assim, conhecer o imaginário desses futuros profissionais torna-se importante, uma vez 

que se pode alcançar a manutenção ou quebra dos paradigmas ligados a preconceitos contra as 

vítimas de estupro. Tal conhecimento pode se tornar um instrumento de enfrentamento para a 

promoção de novas formas de se olhar de maneira mais ampla o presente tema e apontar para 

novas demandas na capacitação dos profissionais ligados aos atendimentos das vítimas de 

estupro, tornando esses atendimentos mais humanizados e eficazes. Mediante estes fatores, 

calca-se a justificativa para o presente trabalho. 

 

 

 

4. Referências Bibliográficas 

 

ALCÂNTARA, R. H. Perícia Médica Judicial.Rio de Janeiro: Guanabara Dois S.A., 1982, p. 104). 

ÁVILA, C. F., TACHIBANA, M., & AIELLO-VAISBERG, T. M. J.  Qual é o lugar do aluno com 

deficiência? O imaginário coletivo de professores sobre a inclusão escolar. Paidéia (Ribeirão Preto), 

18(39), 155-164, 2008.  

BEDONE, Al. J. e  FAUNDES, A. Atendimento integral às mulheres vítimas de violência 

sexual: Centro de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Universidade Estadual de 

Campinas. Cad. Saúde Pública [online]. vol.23, n.2, 2007, p. 465-469. 

BLAKE, M. T. et al. Characteristics of sexual violence against adolescent girls and adult 

women. BMC Women's Health 2014 14:15. [online]. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3910688/pdf/1472-6874-14-15.pdf> Acessos 

em: 23 de maio de 2014. 

CAMPOS, M. A. M. R. et al. Violência Sexual: integração saúde e segurança pública no 

atendimento imediato à vítima. Saude soc. [online]. vol.14, n.1, 2005,  p. 101-109.  

CAMPOS, M. A. M. R.a e SCHOR, N. Violência sexual como questão de saúde pública: 

importância da busca ao agressor. Saude soc. [online]. vol.17, n.3, 2008, p. 190-200.  

CORBETT, E. “Até que a morte nos separe” e outros campos do imaginário coletivo de 

estudantes de psicologia sobre sexualidade. Dissertação de Mestrado. Instituto de 

Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, 2009.  

FACURI, C. O. et al. Violência sexual: estudo descritivo sobre as vítimas e o atendimento 

em um serviço universitário de referência no Estado de São Paulo, Brasil. Cad. Saúde 

Pública [online]. vol.29, n.5, 2013, p. 889-898. 

 



7 
 

FAUNDES, A.; ROSAS, C. F.; BEDONE, A. J.  e OROZCO, L. T. Violência sexual: 

procedimentos indicados e seus resultados no atendimento de urgência de mulheres 

vítimas de estupro. Rev. Bras. Ginecol. Obstet. [online]. vol.28, n.2, 2006, p. 126-135. 

 

FREITAS, C.P. P.,  &  HABIGZANG, L. F. Percepções de psicólogos sobre a capacitação 

para intervenção com vítimas de violência sexual. Psicol. clin. [online]. vol.25, n.2, 2013, 

p. 215-230. 

GALLO-BELLUZZO, S.R. O imaginário de estudantes de psicologia sobre o primeiro 

atendimento clínico: um estudo psicanalítico. Tese de Doutorado. Instituto de Psicologia da 

Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, SP, 2011 

GALLO-BELLUZZO, S.R.; CORBETT, E.; AIELLO-VAISBERG, T.M.J. The First 

Experience of Clinical Practice on Psychology Students’ Imaginary, Paidéia, sep-dec. 2013, 

vol.23, Nº 56, 389-396. 

JILOHA, R. C. Rape: Legal issues in mental health perspective. Indian J Psychiatry 2013; 

55:250-5. [online]. Disponível em: 

<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3777346/?report=printable> Acessos em 23 

de maio de 2014. 

 

KAPLAN, H. I; SADOCK, B. I. Compêndio de Psiquiatria. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993, p. 

490. 

LABRONICI, L. M.; FEGADOLI, D.;  CORREA, M. E. C. Significado da violência sexual 

na manifestação da corporeidade: um estudo fenomenológico. Rev. esc. enferm. USP 

[online]. vol.44, n.2, 2010,  p. 401-406.  

MATTAR, R. et al. Assistência multiprofissional à vítima de violência sexual: a 

experiência da Universidade Federal de São Paulo. Cad. Saúde Pública [online]. vol.23, 

n.2, 2007, p. 459-464. 

 
MICHAELLIS. Dicionário de Portugues online. Disponível em: 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php.  Acesso em 10 de Fevereiro de 2014. 

OLIVEIRA, J. (Org). Código Penal. São Paulo, Saraiva, 1996. 

OLIVEIRA, E. M. de et al. Atendimento às mulheres vítimas de violência sexual: um 

estudo qualitativo. Rev. Saúde Pública [online]. vol.39, n.3, 2005, p. 376-382.  

OSHIKATA, C. T. et al. Características das mulheres violentadas sexualmente e da 

adesão ao seguimento ambulatorial: tendências observadas ao longo dos anos em um 

serviço de referência em Campinas. São Paulo, Brasil. Cad. Saúde Pública [online]. vol.27, 

n.4, 2011, p. 701-713 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php


8 
 

 

 
SANTOS, M. F., Violência sexual contra a mulher acometida por agressor desconhecido da 

vítima. Ed. 1.Campinas: Alínea, 1997, p. 10-11. 

SARTI, C. A.; BARBOSA, R. M.  e  SUAREZ, M. M. Violência e gênero: vítimas 

demarcadas. Physis [online]. vol.16, n.2, 2006, p. 167-183.  

 

VIANNA, L. A. C.; BOMFIM, G. F. T. e  CHICONE, G. Self-esteem of raped women. Rev. 

Latino-Am. Enfermagem [online]. vol.14, n.5, 2006, p. 695-701. 

 

VILLELA, W. V e  LAGO, T. Conquistas e desafios no atendimento das mulheres que 

sofreram violência sexual. Cad. Saúde Pública [online]. vol.23, n.2, 2007,  p. 471-475. 

 
VIGARELLO, G.  A história do estupro: violência sexual nos século XVI-XX.Rio de Janeiro, 

ZaharEd., 1998, p. 13-211). 

ZAMBONI-RATTON, M. Uma abordagem criminológica do estupro. Disponível 

em:<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/recife/ciencias_criminais_marcela_zamboni_r

atton.pdf>Acesso em 25 de Janeiro de 2014. 

 

 

 

  

 
 

 

 


