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1. Resumo 

O trabalho tem sua relevância no esclarecimento de que a mulher não é um 

objeto, como uma grande parcela da sociedade acredita e defende. Ela merece ser 

respeitada, independentemente de sua opção sexual, de vestimenta, religiosa entre 

outras. Busca-se uma sociedade onde todos tenham os mesmos direitos, mas se 

esquecem da primazia igualdade de sexos. Por isto o presente trabalho tem como 

principal intento contribuir para o esclarecimento do público em geral e em especial 

aos estudiosos do Direito acerca do tema.  

 

2. Introdução 

Em razão da frequente a divulgação de casos envolvendo violência contra a 

mulher seja física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial e, sobretudo, por ainda 

coexistir o julgamento da vítima face ao criminoso. 

A problematização ocorrerá haja vista a existência da cultura que influência 

a violência contra a mulher, cultura essa que está em nosso seio social desde os 

primórdios da formação da sociedade. Tal cultura acaba por gerar a objetificação da 

mulher que, uma vez considerada como coisa, passa a ter sua dignidade e mais 

uma série de direitos fundamentais violados. 

Com este estudo pretende-se responder algumas perguntas comuns a 

qualquer homem médio de nossa sociedade, tais como, o que é a cultura do 

estupro, qual o nível de sua inserção, o que diz a legislação e quais os possíveis 

avanços sobre tal tema. 

 

3. Objetivos 

Mostrar como a cultura do estupro encontra-se enraizada na cultura 

brasileira, enfatizando que sua ocorrência é de longa data. Detalhar como a 

legislação brasileira tutela a vítima de tal cultura e qual sua evolução histórica até o 

presente momento. Relacionar a disseminação da cultura do estupro com o papel 

desenvolvido pela mídia, especialmente as campanhas publicitárias. 

 

4. Metodologia 

A metodologia utilizada para o presente trabalho pode ser considerada 

bibliográfica documental, eis que se desenvolveu este labor em pesquisa com base 
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nas estatísticas e estudos publicados sobre a temática, sem prejuízo de visitas em 

sítios eletrônicos que abordam a temática eleita.  

 

5. Desenvolvimento 

 

Cultura 

Cultura é um termo de difícil conceituação e isso deve ao fato de estar 

inserida multidisciplinarmente em diversos contextos, passando pela sociologia, 

antropologia, história, comunicação, administração, economia e diversas outras 

áreas do conhecimento. Entretanto, de modo vasto, a conceituação de cultura 

remete aos modos de vida e de pensamento que envolve as relações humanas. 

Denys Cuche explica que "A noção de cultura se revela então o instrumento 

adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos 

humanos. A natureza, no homem, é inteiramente interpretada pela cultura." 

(CUCHE, 2002, p.10). 

O autor nos alerta para a necessidade de tomar cuidado ao naturalizar os 

comportamentos do ser humanos, uma vez que eles não são realmente naturais, 

mas sim influenciados pela cultura na qual estão inseridos. Cuche ainda ressalta que 

a cultura em seu sentido amplo permite que o homem se adapte ao seu meio, assim 

como permite que o meio se adapte ao próprio homem, em razão de seus projetos e 

necessidades. 

A expressão cultura do estupro conforme bem elucida a Organização das 

Nações Unidas - ONU compreende as “maneiras em que a sociedade culpa as 

vítimas de assédio sexual e normaliza o comportamento sexual violento dos 

homens”. No mesmo sentido Georges Vigarello discorre sobre a relativização da 

violência frequentemente vivenciada pelo gênero feminino 

 

Uma certeza tradicional vem confirmar essa análise da aparência dos 

gestos realizados: a suposta ausência, na mulher, de um comportamento 

responsável, uma dúvida sobre suas decisões pessoais e privadas. 

Devemos dizer que a história do estupro se encontra aqui com a história 

das representações da consciência, e também com a das representações 

da feminilidade. Outro conjunto de razões leva, assim, a mascarar a 

violência sexual: as diversas maneiras de recusar à mulher um status de 

sujeito. (VIGARELLO, 1998, p. 43) 
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Constata-se que não são raros os casos em que a utilização de critérios 

morais seja feita na tentativa de demonstrar que a vítima, de alguma forma, 

contribuiu para a violência que sofreu, o que por si só já demonstra o quão grande é 

a desumanização  que envolve o cerne da questão. Ainda na contemporaneidade, a 

cultura do estupro encontra-se enraizada em todo o contexto social no qual estamos 

inseridos, fazendo com que reiteradamente as vítimas desta violência tenham seus 

direitos e dignidade violados. 

 

O assédio em nível 

O assédio ocorre rotineiramente no ambiente de trabalho, escolas, nos 

transportes públicos e especialmente pelas ruas de nossas cidades. A abordagem 

grosseira é pautada em conceitos ultrapassados que classificavam as mulheres 

entre "Amélias", como sendo as de casa e "Genis", as da rua. Mas vale ressaltar que 

o assédio sexual para ocorrer se faz necessario que exista uma relação de 

hierarquia. 

 O beijo no rosto forçado pelo cliente, a "encoxada" disfarçada no metrô, e 

as cantadas que variam desce o "fiu-fiu", “gostosa”, “princesa”, “tesuda”, são 

exemplos cotidianos de assédio sofridos pelas mulheres, porém a de se saber, que 

o mesmo só será crime se houver enquadramento em alguma tipificação, vista que 

assédio não é crime. 

O direito de ir e vir das mulheres encontra-se cerceado e somente a 

positivação de tais direitos não bastam para que alcancem sua efetividade. 

Observa-se que tanto a nível nacional, quanto internacional, o direito das 

mulheres de ser livre ainda é um desafio a ser vencido, isso porque a liberdade se 

caracteriza pelo poder de escolha em que o individuo é capaz de decidir quando, 

onde e com quem deseja criar e desenvolver laços de caráter sexual e afetivo. 

Constata-se portanto que diante da naturalização do assédio, as mulheres 

são forçadas a aceitar toda a violência sofrida, haja vista que estas temem pela 

reação dos homens mediante uma possível rejeição. Tal fato se mostra estapafúrdio, 

pois acontece todos os dias e se revela um problema socialmente invisível. 
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O estupro 

Previamente, no tocante ao crime de estupro é preciso consagrar que no 

decorrer dos tempos este sofreu diversas mudanças no tratamento recebido pela lei 

penal, especialmente influenciado pela cultura que vêm se transformando e busca 

sob a óptica do Estado Democrático de Direito dar maior efetividade à proteção da 

dignidade humana (Artigo 1º, III, CF). 

Tratando-se de um bem jurídico a ser tutelado pelo Estado, a dignidade 

sexual teve expressiva alteração com o advento da Lei nº 12.015 de 2009, a qual 

promoveu a reforma penal e alterou a nomenclatura do Título VI do Código Penal, 

passando de "Dos Crimes contra os costumes" para "Dos Crimes contra a dignidade 

sexual". É primordial entender que na época em que o Código Penal foi redigido, 

estava-se diante de uma sociedade patriarcal, machista, preconceituosa e 

discriminatória, na qual a sexualidade da mulher era um tabu embasado no recato e 

na moralidade culturalmente impostos. 

 

Ao incluir os crimes contra dignidade sexual num titulo denominado Dos 

Crimes contra a Dignidade Sexual, parece inegável que os legisladores da 

reforma de 2009, quiseram sinalizar uma diferente objetividade jurídica 

desses delitos. Aos situá-los no âmbito da dignidade, remeteram o 

intérprete a um fundamento da republica, inscrito logo no art. 1º da 

Constituição Federal. Importa, assim, ao interprete da lei penal conhecer o 

perfil da categoria jurídica para melhor compreender o sentido da 

localização espacial dos crimes sexuais num titulo com tal nomenclatura. 

(MARCÃO, 2011, p. 31) 

 

Deste modo nota-se que depois de um longo período a dignidade sexual 

passou a ser vista e protegida como direito fundamental, sendo um avanço 

legislativo bastante tardio a julgar pelo fato da violência sexual ser uma das mais 

graves e antigas formas de violência de gênero. 

Antes da reforma penal de 2009, o Artigo 213 do Código Penal enunciava: 

“Constranger mulher à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça”, 

observa-se que a tutela da lei recai sobre a liberdade que a mulher tem de dispor 

sobre o seu próprio corpo, referente aos atos sexuais, ressalta-se ainda que, com 

essa redação o sujeito passivo do tipo penal é próprio, pois unicamente a mulher 

pode ser vítima de conjunção carnal. (GRECO, 2007, p. 466-467) 
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A redação do referido artigo foi modificada, inserindo-lhe adequação e 

atualidade. Já discutia-se há tempos a classificação do estupro como crime comum, 

podendo ser cometido pela mulher contra o homem, bem como pelo homem contra 

a mulher. Esta questão foi corrigida pela nova redação do art. 213, o qual narra: 

"Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal 

ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso". 

Dentre as inovações trazidas pelo novo Artigo 213 ressalta-se a 

inexigibilidade de qualidade pessoal especial tanto para a vítima quanto para o autor 

do delito e a unificação dos antigos artigos 213 e 214, que passaram a ser tratados 

no mesmo artigo e, portanto, tornaram-se um único crime. Por fim é importante 

ressaltar que, devido a unificação dos dois crimes no Artigo 213 e a já observada 

cultura do estupro, posiciona-se doutrina majoritária entendendo que o crime de 

estupro trata-se tipo misto cumulativo, (MIRABETE, 2010, p. 398), aquele no qual 

não ocorre a fungibilidade das condutas delitivas, havendo portanto a consumação 

de um novo crime a cada conduta praticada pelo agente, bem como a cumulação da 

pena prevista. 

 

Relativização da violência contra a mulher 

Como já abordado, a naturalização da violência contra a mulher se mostra 

grandemente dissipada em nossa cultura, isso se confirma com os dados da 

pesquisa da nota técnica do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) de 

2014 que demonstram que 89% das vítimas são do sexo feminino, ao passo que 

mais de 90% dos agressores são homens. A pesquisa estima que no mínimo 527 mil 

pessoas são estupradas por ano no Brasil e que, destes casos, apenas 10% 

chegam ao conhecimento da polícia.1 

Outro fator que favorece a relativização desta violência é a insegurança que 

as vítimas sentem ao denunciar seus agressores, isso acontece porque a vítima é 

julgada juntamente com o criminoso, não sendo raro o questionamento se esta não 

contribuiu de alguma forma para a prática do delito, diferentemente do que se 

observa nos crimes de roubo e furto, onde esse questionamento não ocorre.  

                                                           
1 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Estupro no Brasil: uma radiografia segundo os dados da Saúde. 

Disponível em: <http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/nota_tecnica/140327_notatecnicadiest11.pdf>. 

Acesso em: 14 mai de 2017. 

http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/instituto-de-pesquisa-economica-aplicada-ipea-ipeadata-dados-macroeconomicos-e-regionais
http://sistema.bibliotecas-bdigital.fgv.br/bases/instituto-de-pesquisa-economica-aplicada-ipea-ipeadata-dados-macroeconomicos-e-regionais
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Observa-se ainda que a publicidade contribua grandemente para a 

dissipação, naturalização e enraizamento desta violência, vejamos exemplos, em 

conformidade com a revista EXAME2: 

 

CALVIN KLEIN (2010)  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLCE & GABBANA (2007) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

RELISH (2009) 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2EXAME. 13 anúncios acusados de promover a violência contra a mulher. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/marketing/13-anuncios-acusados-de-promover-a-violencia-contra-a-mulher/>. 

Acesso em: 15 mai de 2017 
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Identifica-se que o resultado prático de todas as campanhas é a objetificação 

da mulher, que ocorre quando a mulher deixa de ser vista como um sujeito de 

direitos e passa a ser enquadrada como coisa, sendo que nesta situação sua única 

função é despertar o desejo sexual masculino, não podendo ter opinião ou vontade 

própria é usada somente como demonstrativo do que é possível fazer com elas. 

Rocker-Gladen explicita que além da objetificação ocorre também diversas outras 

consequências: 

 

As consequências do objetificação não são fáceis de medir. Não há forma 

de associar comportamentos perigosos como os distúrbios alimentares ou 

crimes como estupro diretamente à objetificação nos meios de comunicação 

— e seria algo irresponsável e inexato fazer isso. No entanto, vivemos num 

mundo repleto de objetificação das mulheres, e esta objetificação contribui 

para problemas sociais. Estes problemas incluem:  

• Violência sexual e outros tipos de violência contra mulheres. Quando as 

mulheres são apresentadas como objetos sem subjetividade, pode ser mais 

fácil para alguns justificar a violência contra elas. Se uma mulher é apenas 

uma coisa a ser analisada, seus sentimentos e preocupações podem 

parecer menos importantes. 

 • Transtornos de autoimagem negativa. A enorme pressão que as jovens 

meninas e mulheres sentem para viver uma imagem irreal é alimentada por 

imagens que sugerem a importância de ser um belo objeto 

. • Retrocesso. Teóricas como (...) argumentaram que o afluxo de imagens 

de mulheres objetificadas ocorreram ao mesmo tempo em que as mulheres 

ganharam outros tipos de poder na sociedade, servindo como um 

retrocesso para impedir as mulheres de se tornarem demasiadamente 

“poderosas” 

. • Pressão sobre adolescentes e mulheres jovens para se vestir e 

comportar mais sexualmente. (ROCKLER-GLADEN, 2010) 

 

Com o intuito de inibir qualquer tipo de avanço discriminatório foi criado em 

18 de Dezembro de 1979, o Tratado Internacional: Convenção Sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a mulher que reafirma o princípio de 

não discriminação contra todos os seres humanos, sem que haja diferenciação 

sobre o sexo. O Brasil apenas assinou a participação neste Tratado em 31 de Março 

de 1981 na cidade de Nova York criando assim o Decreto Nº 89.460 de 20 de Março 
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de 1984, entrando em vigor a partir de 02 de Março de 1984 do qual sentenciou que 

o Decreto seria executado e cumprido tão inteiramente como nele se contem.  

Neste Tratado a Carta das Nações Unidas ratifica a fé nos direitos 

fundamentais, na dignidade e na igualdade entre os direitos dos homens e das 

mulheres, frisando que todos os seres humanos nascem livres e tem estabelecido 

que as pessoas pudessem invocar todos os seus direitos e liberdades. Destaca a 

importância máxima da mulher em igualdade com as condições do homem e a 

igualdade em todas as áreas, desta forma a mulher torna-se preciosa para o 

desenvolvimento pleno e completo de um país, para o bem estar do mundo e uma 

consolidação da paz mundial. Destaca-se seu Artigo 1º: 

 

Para os fins da presente Convenção, a expressão "discriminação contra a 

mulher" significará toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo 

e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, 

gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com 

base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e 

civil ou em qualquer outro campo. 

 

Todo estabelece a proteção jurídica dos direitos das mulheres, abstendo-se 

de incorrer em todo e qualquer ato de discriminação contra a mulher, inclusive 

modificando padrões sócio-culturais da sociedade sublinhando assim o pleno 

desenvolvimento da mulher, garantindo o exercício e o gozo dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais em igualdade e condições com o homem. 

Observado o quão negativamente a objetificação da mulher interfere em 

suas vidas e, sobretudo, por considerar que é dever do Estado proteger a Dignidade 

da Pessoa Humana, não se deve permitir que campanhas publicitárias reforcem a 

cultura do estupro, haja vista que existem inúmeras outras maneiras de se promover 

o marketing, respeitando a mulher como indivíduo sujeito de direitos, como ser 

humano que é. As mulheres não são objetos, não são meios de trocas e sobretudo, 

não são obrigadas a satisfazer nenhuma vontade sexual da qual ela própria não 

compartilhe. 
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6. Resultados 

Constata-se que houve um grande avanço com o advento da Reforma 

Penal, a qual deslocou o crime de estupro para o título Dos Crimes Contra a 

Dignidade Sexual, fazendo com que a tutela estatal seja exercida à luz da Dignidade 

da Pessoa Humana. 

Já no tocante a naturalização da violência contra a mulher, foi demonstrado 

como a publicidade contribui para que tais atos sejam normalizados, chegando ao 

ponto de cenas grotescas envolvendo a dominação do homem sobre a mulher terem 

sido usadas para a divulgação de marcas com grande renome internacional. 

 

7. Considerações finais 

 Quanto a inserção desta cultura em nossa sociedade, há de se concordar 

que sua presença é ampla e excessiva, integrando as relações sociais de forma 

explícita desde os primórdios da história humana, e ainda no momento atual 

subsiste a sua existência e divulgação, contudo, busca-se erradicar a naturalização 

da violência contra a mulher evidenciando às mudanças culturais, somadas ao 

empoderamento feminino e a constante luta pela proteção jurídica de seus direitos 

Diante o exposto, conclui-se que combater a cultura do estupro é de uma 

urgência gritante, e que implica na necessidade de toda a sociedade estar atenta às 

atitudes visem agredir, limitar ou impedir a liberdade sexual da mulher. Precisamos 

ficar atentos para não naturalizar a violência sofrida pelas mulheres, evidenciando 

sempre o consenso e o respeito. Para se resolver os problemas expostos há um 

processo longo evolutivo a ser percorrido, composto de várias ações, sendo que 

para a futuridade, espera-se que a mulher consiga alcançar com efetividade a sua 

igualdade de direitos, sendo exaltado a sua liberdade e dignidade. 
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