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1. RESUMO 

O presente artigo consiste em uma análise sociológica e jurídica da 

culpabilização da mulher vítima de estupro no atual contexto brasileiro. No ano de 

2016, foram divulgados, pelo Data Folha, dados da pesquisa denominada “Estupro no 

Brasil” a pedido do Fórum de Segurança Pública que identificou que a cada três 

brasileiros, um acredita que a mulher é a culpada pelos crimes de estupro contra elas 

cometido. Em um país como o Brasil, em que cada onze minutos há a ocorrência de 

um estupro, atribuir à vítima a responsabilidade de um crime contra ela cometido 

deveria soar como uma insanidade. A triste realidade da cultura machista instituída no 

país afronta e desrespeita, todos os dias, os direitos inerentes a mulher como ser 

humano, explicitando cada vez mais a necessidade da criação de políticas públicas 

que estimulem uma reestruturação cultural de padrões de moral e valor a fim de 

mitigar a desigualdade e a violência de gênero e de fato cumprir com o fundamento 

base do Estado Brasileiro, a defesa dos direitos humanos.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A culpabilização da vítima de estupro e violência de gênero é histórica.  O 

machismo, que pertencente às culturas de todo o mundo, traz consigo falácias de 

padrões de moral e valor, capazes de corromper gerações de cidadãos com 

paradigmas que desrespeitem os direitos fundamentais de todo o ser humano. No 

Brasil, ele existe embasado em um modelo familiar patriarcal que se estabeleceu logo 

no período colonial e ainda subsiste. Ante os crimes de violência de gênero, como o 

estupro, a sociedade influenciada por pensamentos machistas culturalmente aceitos 

é capaz de culpar as próprias mulheres vítimas pelo acontecimento de um crime em 

razão do merecimento ou não de respeito. Em uma simples análise jurídica e 

sociológica, nota-se que a culpabilização da vítima, ou até mesmo a atribuição de um 

parâmetro para se dever ou não respeito a outrem, fere os mais básicos princípios 

inerentes ao ser humano, como o princípio da igualdade e o da dignidade da pessoa 

humana. 

 

3. OBJETIVOS 

Esta dissertação tem como objetivos principais expor a realidade da 

culpabilização da mulher vítima de estupro e violência de gênero no Brasil. Apontar, 
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sociologicamente e juridicamente, as implicações e reflexos desse comportamento e 

para a sociedade de modo geral. Também demonstrar o que leva a essa atribuição 

de responsabilidade às próprias vítimas e os motivos que ainda mantém a cultura 

machista como embasamento de diversos valores morais na cultura. Apontando por 

fim, possíveis medidas que auxiliem na mitigação dessa cultura violenta e desumana. 

 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de revisão bibliográfica e análise dados estatísticos com pesquisa 

em sites jurídicos, artigos científicos, revistas acadêmicas e bibliografia pertinente 

sobre o tema, em conformidade com as disposições do edital do 17º Congresso 

Nacional de Iniciação Científica – CONIC – SEMESP – 2017. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

Em setembro de 2016, o Datafolha publicou os resultados da pesquisa “Estupro 

no Brasil”, realizada a pedido do Fórum Brasileiro de Segurança, trazendo a público 

estatísticas estarrecedoras sobre os pensamentos da sociedade ante o crime de 

estupro (PORTAL G1, 26/09/2016). Para 42% dos homens entrevistados, a mulher 

que “se dá o respeito” não é estuprada, e, espantosamente, 32% das mulheres 

ouvidas concordaram com isso. Grande parte da população em geral teme sofrer 

abuso sexual, aproximadamente 65%, enquanto 85% das mulheres entrevistadas em 

todo o país temem tornarem-se vítimas de estupro. O Fórum Brasileiro de Segurança 

Pública divulgou em maio de 2016 que a cada onze minutos uma mulher é estuprada 

ou sofre algum tipo de abuso sexual no Brasil. Considerando que somente de 30% a 

35% dos casos são denunciados, essa estatística pode ser ainda maior (BBC, 2016).  

Diante de tantas estatísticas lamentáveis, cabem os seguintes questionamentos: 

Afinal, porque ainda culpam a vítima? E por que o estupro é um crime tão comum? 

O estupro é um tipo penal que tem como objeto jurídico a tutela e proteção da 

dignidade sexual do indivíduo, configurando-se pela prática das condutas descritas no 

Artigo n. º 213 do Código Penal, tais como constranger, com violência ou grave 

ameaça, alguém a ter conjunção carnal ou permitir com que se pratique qualquer ato 

libidinoso, tendo sua pena estabelecida entre 6 e 10 anos de reclusão. É, ainda, 

trazido na Lei 8.072/1990, Artigo 1°, inciso V, como crime hediondo, tornando-se 

insuscetível de anistia, graça, indulto e fiança, dificultando, ainda, a progressão de 
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regime (CAPEZ, 2013). Antes atribuído como crime “contra os costumes”, hoje é 

classificado como crime contra a dignidade sexual, esta, que por sua vez, é vertente 

da dignidade da pessoa humana (GRECCO, 2011).  

 Como dignidade da pessoa humana, entende-se a qualidade de cada indivíduo 

que o faz digno de respeito por parte do Estado, atribuindo a este ser humano um 

arcabouço de direitos fundamentais que o assegurem contra qualquer atitude 

desumana ou degradante, bem como lhe garantam uma qualidade e condições 

mínimas para uma vida e uma convivência em sociedade saudável e digna (SARLET, 

2011). Embora exista a tipificação penal, que claramente classifica a conduta como 

afronta a dignidade da pessoa humana, princípio fundamental de um Estado 

Democrático de Direito, e que o crime seja considerado hediondo, sua ocorrência é 

constante, principalmente contra o público feminino, como se comprova nas 

estatísticas já apresentadas.  

Ter o próprio corpo e liberdade violados traz à mulher, de qualquer idade, danos 

físicos e principalmente psicológicos de difícil reparação. Lidar com toda a situação 

ocorrida, o medo subsequente e ainda com as lembranças de uma invasão de sua 

própria autonomia como ser humano é algo que muitas das vezes representam um 

fardo solitário para a vítima. A vergonha e o medo da culpa que a sociedade, incluindo 

familiares e amigos, lhe atribuirão, faz com que muitas das que passaram por esse 

trauma guardem para si o sofrimento e ocultem a ocorrência do crime. Essa ocultação 

materializa a subnotificação criminal, ou “cifra negra”, que consiste no fato de que os 

registros policiais representam somente parte do que acontece de fato. Desta forma, 

os números disponibilizados pelos órgãos públicos, no tocante as denúncias oriundas 

do crime de estupro, não refletem em sua totalidade a realidade, uma vez que muitas 

mulheres deixam de denunciar o agressor. O medo do julgamento social aprisiona 

mulheres há séculos, mesmo quando são apenas vítimas. 

 Os dados estatísticos acima mencionados são somente o reflexo de uma 

sociedade que desde os primórdios tratou a mulher como mero objeto do homem, de 

modo que, em pleno Século XXI, ainda há a divisão da mulher em subespécies: as 

“respeitáveis” e as que “não se dão o respeito”. Essa divisão de um único gênero nada 

mais é que uma maneira de rotular as mulheres para retirar o encargo do machismo 

impregnado nas veias da sociedade e justificar abusos psicológicos, físicos e morais 

em razão do gênero. Esses rótulos são chamados de estereótipos, onde em 
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conformidade com o que traz o Dicionário de Sociologia de Allan Johnson, trata-se de 

uma crença rígida, excessivamente simplificada, não raro exagerada, aplicada tanto 

a uma categoria inteira de indivíduos como a cada indivíduo da mesma onde, torna-

se essencial diferenciá-la de generalização, já que esta corresponde a qualquer 

declaração que venha a descrever uma categoria ou grupo de indivíduos, como um 

todo. (JOHNSON, 1997, p.93). 

Na sociologia moderna, o termo vem designar as convicções sobre grupos de 

indivíduos resultantes de hábitos de avaliação, julgamento e expectativas que se 

tornam comuns. Ao se tornar um estereótipo social traz características genéricas que 

acabam por representar um grupo, podendo ser negativas ou positivas. A sociedade, 

de acordo com Reinaldo Dias em Introdução à sociologia, construiu no decorrer do 

tempo, valores que acabaram por determinar comportamentos específicos para cada 

sexo. Enquanto para o homem o padrão se dá na competição, agressividade, frieza, 

racionalidade, força, segurança, independência como fatores afirmadores de sua 

masculinidade, as mulheres têm como estereótipo e padrão comportamental a 

delicadeza, sensibilidade, recato, fragilidade, vaidade, beleza e a vocação maternal 

(DIAS, 2010, p. 223). 

 Antes de apontar como esses estereótipos se tornaram padrões 

comportamentais dentro da cultura, faz-se necessário a compreensão do que é o 

machismo e também da diferenciação deste para com as ideologias feministas. O 

primeiro vai muito além de uma ideologia que atribui ao homem um papel superior a 

mulher, mas, conforme uma interpretação gramatical do termo extraída do Dicionário 

Houaiss, machismo abrange todo comportamento tendente a negar à mulher a 

extensão de prerrogativas ou direitos do homem. Pierre Boudieu (2012) em seu livro 

“La domination masculine” traz que a própria força resultante da ordem masculina se 

evidencia no fato desta dispensar qualquer justificação. De modo que a visão 

androcêntrica se impõe com neutralidade, sem a real necessidade de qualquer 

legitimação. Ainda, em razão de todo o sistema familiar e cultural estar embasado em 

regras e preceitos de origem patriarcal, gerações e gerações de mulheres também 

foram moldadas desde a infância a submeterem-se a essas “regras” e as tomarem 

como verdade. 

Já o feminismo, ao contrário do que muitos acreditam, não é o oposto de 

machismo, mas assim como traz o conceituado dicionário Aurélio, trata-se de um 
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“Movimento favorável à equiparação dos direitos civis e políticos da mulher aos do 

homem.” (FERREIRA, 2001, p. 317). Para a sociologia, este conceito se torna um 

pouco mais amplo, dividindo-se em dois aspectos, num sentido mais restrito 

considera-se um conjunto de ideologias políticas do movimento feminista para 

promover a causa da igualdade das mulheres com os homens e pôr fim à teoria sexista 

e à prática de opressão social. Já num sentido mais amplo, o feminismo se constitui 

como uma variedade de enfoques utilizados para observar, analisar e interpretar o 

modo como a realidade social dos gêneros, bem como a desigualdade posta entre 

eles, se constroem, se impõem e se manifestam, pela ótica tanto em ambientes 

institucionais como no cotidiano da sociedade. (JOHNSON, 1997, p.109). 

 A relação do machismo com a violência de gênero e o estupro contra a mulher 

e a sua culpa por, em tese, provocar essas condutas é direta e extremamente 

explícita. O homem que se denomina superior acredita piamente que seus “instintos” 

devem ser respeitados e que a mulher deve seguir seus determinados padrões de 

aparência e comportamento, pois a humanidade é masculina e o homem define a 

mulher não em si, mas relativamente a ele. (BEAUVOIR, p.18, 2009). Ocorre que, 

quando esses padrões, moldados com fundamento na falácia da superioridade 

masculina, são combatidos ou quebrados, usa-se a popular expressão de que a 

mulher não “se deu o respeito”, seja por sua vestimenta, seus pensamentos, seu 

comportamento ou mesmo por ser e fazer o que bem entender. A partir desse rótulo, 

justificam-se as ações como se a mulher estivesse provocando o acontecimento, ou 

ao menos devesse esperar algo já que sabia dos riscos. 

Entretanto, esse raciocínio não estabelece lógica, pois como colocar a 

responsabilidade na conduta da mulher se o próprio crime não obedece aos padrões 

e ela é somente a vítima? Culpar a vítima do estupro é o mesmo que culpar uma 

pessoa por levar um tiro de bala perdida. Por que estava naquele local? Por que não 

estava com um colete à prova de balas? O que essa cultura inescrupulosa, que culpa 

a vítima pela ocorrência do estupro, encobre é que todas as mulheres, 

independentemente de qualquer característica, são seres humanos, motivo mais que 

suficiente para serem dignas de respeito. A Declaração Universal de Direitos 

Humanos, criada em 1948, logo em seu segundo artigo traz que:  

“1 - Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de 
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raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem 

nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.”.  

No mesmo sentido, o  artigo 5° da Constituição Federal de 1988 traz ainda o 

princípio da isonomia para reger as relações dentro da sociedade, o qual também 

compõe a base para uma sociedade democrática de direito, de modo que sejam todos 

considerados iguais, inclusive reafirmando no primeiro inciso a igualdade entre 

homens e mulheres, sendo igualmente capazes e dignos de respeito. A doutrina 

constitucional conceitua a igualdade em dois aspectos: formal e material. (MASSON, 

2015, p. 228). No sentido formal, a igualdade ganha caráter literal, de modo que define 

um tratamento de maneira igualitária diante da lei para todos, tão simplesmente. Já 

no sentido material, o termo igualdade passa a se assemelhar ao sentido de justiça, 

embasada em ideais que tratem igualmente os iguais e desigualmente os desiguais 

na medida de suas desigualdades, conforme lecionou Aristóteles, em Ética a 

Nicômaco ao dizer que: ―Se não são iguais, não receberão coisas iguais; mas isso é 

origem de disputas e queixas: ou quando iguais tem e recebem partes desiguais, ou 

quando desiguais recebem partes iguais. (ARISTOTELES, 1998, p. 139). Ainda o 

renomado jurista e escritor brasileiro, Rui Barbosa, explica que “a regra da igualdade 

não consiste senão em quinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se 

desigualam”. (BARBOSA, 2003, p.19). 

Já o início da suscitação do tema “dignidade” se deu com o advento da 

Revolução Francesa, que influenciou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

a qual, por sua vez, serviu de base para diversos países, assim como para o Brasil, 

que veio a instituir o Estado Democrático de Direito com enfoque na proteção dos 

direitos humanos, tendo a dignidade humana como um dos fundamentos do Estado, 

como pode-se verificar no Art. 1º, III da Constituição Federal Brasileira de 1988. 

Assim, conceitua-se na sociologia que dignidade corresponde a intrínseca 

qualidade reconhecida dentro de cada ser humano capaz de o tornar merecedor de 

respeito e consideração pelo Estado e pela sociedade como um todo. Compondo, 

deste modo, um arcabouço de direitos e deveres fundamentais que sejam capazes de 

assegurar ao indivíduo diante de qualquer ato desumano e também a fim de garantir 

e propiciar as mínimas condições necessárias para uma vida saudável em sociedade. 

Desta feita, pode-se concluir que pura e simplesmente a existência presume os 

direitos de proteção a dignidade pelo Estado. (SARLET, 2004, p. 37)  
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Ocorre que, embora a Carta Magna institua a prática desses princípios 

(igualdade e dignidade) a realidade do Brasil se expõe como uma sociedade 

estruturada culturalmente numa desigualdade de gênero, influenciada pelo machismo 

que por séculos trata a figura da mulher como mero objeto de propriedade masculina 

sem contrariedades e questionamentos, demonstrando claramente que a legislação 

aplicada sem uma reestruturação de parâmetros de moral e valor, torna-se ineficaz 

tanto para o exercício da justiça, quanto para mitigar essa disparidade de gênero e de 

afronta aos direitos humanos. (SOUZA, 2013, P.40).  

 Embora as estatísticas apresentadas para o presente estudo sejam recentes, 

a culpabilização da vítima, a desigualdade e a violência de gênero ocorrem há muito 

tempo. Como forma de protesto às declarações que atribuíram a mulher a provocação 

da execução dos crimes de estupro em razão de suas vestimentas tidas como 

provocantes, em abril de 2011 em Toronto, no Canadá, surgiu o movimento conhecido 

como “Slutwalk” ou “Marcha das Vadias”, sendo comum as mulheres usarem nestes 

protestos as roupas tidas como “provocantes”. Esse movimento que se apresenta 

como um protesto contra a crença de que as vítimas dão causa os atos de violência 

sexual em razão das roupas que usam, ou da maneira como se comportam, se 

espalhou pelo mundo, chegando ao Brasil em junho do mesmo ano. 

 O movimento feminista em geral vem arduamente conquistando seu espaço 

não como uma ideologia extremista, mas natural, pois a sua luta nada mais é que em 

defesa da igualdade entre os gêneros, como já garantido constitucionalmente. Neste 

contexto de culpabilização da vítima de estupro, vem com a importância de trazer à 

consciência da sociedade a necessidade do respeito a dignidade e autonomia das 

mulheres assim como é para com os homens.  

 

6. RESULTADOS  

Após a demonstração de algumas de tantas legislações que declaram 

expressamente as garantias de dignidade de respeito, pode-se concluir que a 

culpabilização da vítima de estupro trata-se, portanto, de afronta aos direitos 

fundamentais do ser humano e, inclusive, afronta ao próprio tipo penal, pois, para a 

configuração do crime, é necessário tão somente o não consentimento com o ato 

lascivo, como traz o Artigo 213 do Código Penal: “Constranger alguém, mediante 
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violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com 

ele se pratique outro ato libidinoso”, independente de quaisquer outras circunstâncias. 

Aceitar a hipótese da prática de um crime grave como o estupro em detrimento 

de um comportamento da vítima que contrarie os padrões de uma moral arcaica e 

machista é perpetuar o desrespeito e a desigualdade para com a mulher. Para 

combater essa prática, e consequentemente a culpabilidade da vítima, se faz 

necessária a repressão de qualquer manifestação machista. Além disso, estimular 

esta pauta de discussão não somente nas ruas, mas dentro de casa, nas escolas, no 

ambientes de trabalho, além de uma atuação proativa dos poderes públicos na criação 

de políticas efetivas de enfrentamento e combate das desigualdades de gênero. A 

partir do momento em que as pessoas pararem de responsabilizarem a vítima, muitas 

das mulheres que sofrem esses tipos de violência delas terão força para denunciar, e 

assim trazer a eficácia da lei, conseguindo punir de fato seu agressor. E o Estado, por 

fim, cumprir verdadeiramente com sua pretensão punitiva e efetivar a justiça. 

O enfrentamento à violência de gênero pode ser considerado como o principal 

objetivo do feminismo mundial na atualidade, sendo uma das principais questões 

tratadas pelos órgãos da ONU que nele se respaldam para suas requisições. Em 

suma, num plano ideal, para transformar a cultura machista que ainda hoje suprime 

direitos básicos inerentes a mulher como ser humano, é necessário dar condições 

para que estas se sintam capazes e livres para tornarem-se indivíduos mais ativos 

dentro da sociedade, onde inconformadas com a obrigatoriedade da aceitação de 

regras, valores e conceitos oriundos das raízes machistas e patriarcais, possam 

reverter e reestruturar a cultura que lhes cercam. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, é necessário que a sociedade compreenda que as mulheres não têm 

que “se dar ao respeito”, por que este já as pertence, por direito e pelo simples fato 

de serem humanas. São donas de seus próprios corpos e livres, pelo direito individual 

que possuem a sua inviolabilidade garantida pelo Artigo 5º, caput da Constituição 

Federal de 1988, para fazerem as suas escolhas e nada que seja feito sem o seu 

consentimento pode ser justificado por meio da sua personalidade, aparência ou da 

circunstância. Não são propriedades de mera satisfação da lascívia masculina e o 

homem é um ser humano e não um ser irracional, incapaz de controlar seus instintos. 
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O desenvolvimento humano, e da própria democracia, deve ocorrer com base 

na sinergia, de modo que o pacto social da modernidade seja o pacto daqueles à 

margem dos falsos princípios sociais impostos pela sociedade, ou seja, a união 

daqueles que sofrem pela desigualdade, seja de gênero, racial ou social.Todas as 

mulheres são vítimas, de maneira direta e indireta, da cultura machista do país e por 

isso é necessário sair do conformismo e unir forças ideológicas, de mulheres e 

homens, para inibir toda a manifestação de machismo e de estereótipos de gênero 

para que haja uma reconstrução cultural, com a finalidade não só de mitigar esse 

pensamento de culpabilização da vítima, mas também de reduzir expressivamente o 

número de violência em razão do gênero para que em pesquisas posteriores 

possamos constatar melhora desse trágico e lamentável contexto atual. 
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