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Resumo: O objetivo do presente trabalho é relacionar violência de gênero, estupro e 

cultura do estupro no Brasil dentro da dinâmica da violência sexual contra mulheres. 

Atualmente os crimes de estupro vêm ganhando mais visibilidade e conjuntamente a 

cultura do estupro, onde a vítima é culpabilizada pela sociedade, sendo assim, 

torna-se preciso compreender se a violência de gênero que representa uma 

desigualdade entre homem e mulher e que coloca o homem numa posição de 

superioridade e a mulher de inferioridade, pode estar envolvida na dinâmica da 

violência sexual contra mulheres. Para compreender essa relação foi realizado uma 

revisão bibliográfica, para apresentar a história da violência sexual contra mulheres 

no Brasil, descrição sobre a violência de gênero, sobre o estupro e suas 

consequências psicológicas e, também, aspectos da cultura do estupro no Brasil. 

Por fim, é demostrada qual a relação entre esses aspectos e discutidas formas de 

diminuir o número de casos e as consequências da violência sexual contra as 

mulheres no Brasil. 
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Introdução  

A violência sexual contra mulheres no Brasil é um fato antigo, desde o 

período colonial as mulheres índias e negras escravas eram estupradas pelos 

senhores portugueses, uma violência praticada por homens considerados superiores 

e donos dessas mulheres. Com o passar dos anos, essa desigualdade social que 

tem como uma de suas características a diferença entre homens e mulheres, foi 
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ganhando mais força (e teve mínimas melhorias) e atualmente é reconhecida e 

nomeada como violência de gênero. 

A violência de gênero advém da cultura patriarcal que ensina às crianças 

quais as diferenças entre ser homem e ser mulher, priorizando a superioridade do 

homem em detrimento da mulher. Uma das formas utilizadas de demonstrar sua 

superioridade aprendida e que é justificada porque o agressor é homem, é o 

estupro. Sabe-se que o estupro gera sofrimento físico e psicológico, e pode causar 

grandes transtornos na vida das vitimas. E além do estupro, existe uma cultura de 

estupro no Brasil, que não envolve apenas o estupro, mas também olhares, 

assédios verbais, contatos físicos e essa cultura representa simplesmente a 

culpabilização da vitima e quando decidem denunciar o agressor, passam por uma 

serie de constrangimentos e por isso muitos estupradores estão impunes. Faz-se 

necessário uma mudança na visão da sociedade para que diminua o numero de 

mulheres vitimas do abuso sexual e que principalmente não culpe a vitima. 

 

Material e métodos ou Metodologia  

Este trabalho foi desenvolvido com um estudo qualitativo de cunho 

bibliográfico, por meio desta metodologia, no inicio do trabalho é apresentado a 

história, como vem se desenvolvendo a violência sexual contra mulheres no Brasil, 

quais as suas manifestações.  

Depois, apresentar a violência de gênero, destacando como ela é aprendida 

pela sociedade e a possível consequência que é o estupro. Sobre o estupro fazer 

uma descrição do que é este crime, as consequências psicológicas e os transtornos 

causados pelo estupro. Em seguida, os aspectos da cultura do estupro, que não é 

apenas pela ação física, mas existem outros fatores nessa cultura, também 

demostrar como a sociedade culpa essas vítimas e como elas sofrem até para 

denunciar o estuprador, e, por fim, fazer uma relação entre os três aspectos que se 

envolvem na dinâmica da violência sexual contra as mulheres. 

O contato com os autores que tratam desses temas oportunizou maior 

esclarecimento, houve a necessidade da leitura de artigos, periódicos, monografias 

e no texto iremos dialogar com teóricos que contribuíram sobre a violência sexual 

contra mulheres, violência de gênero, estupro, e cultura do estupro no Brasil, e os 

teóricos foram: Cerqueira e Coelho (2014), Bandeira (2014), Oliveira e Prestes 

(2005), Diniz (2015), Rezende (2008) e Rodrigues (2016). 



  

Este trabalho pode trazer maior esclarecimento sobre a violência sexual 

contra mulheres, em especial o estupro e também maior conhecimento sobre a 

cultura do estupro, que culpa as vítimas de estupro e que gera sofrimento ainda 

maior, por ter que lidar com as críticas da sociedade, com o constrangimento 

quando vai à delegacia denunciar, pois ela precisa provar que não teve culpa de ser 

estuprada. 

Através dos resultados encontrados, espera-se ajudar e conscientizar os 

profissionais que trabalham com essas vítimas, os advogados, os peritos, os juízos. 

E também o psicólogo, para que conheça os transtornos e tudo que está envolvido 

neste crime de estupro, como a cultura do estupro no Brasil prejudica ainda mais as 

vítimas e que assim possa fazer um trabalho melhor com sua paciente. E também 

ajudar para que a sociedade deixe de acreditar que o homem é superior, que pode 

fazer tudo e que a mulher não pode ser dona do seu corpo, de suas roupas, 

frequentar os lugares que quiser, sem correr o risco de ser estuprada, porque um 

homem a viu sentiu vontade e a errada é a mulher que não está se comportando 

como a sociedade deseja. 

 

Resultados e discussão 

 A violência sexual é um fato que vem acontecendo ao longo de toda a 

história Brasileira.  

A violência sexual se manifesta quando o homem obriga a mulher a ter 
relações sexuais com ele ou com outros, ou a força á práticas sexuais que 
não a agradam. Nos crimes sexuais a mulher tem seu corpo, sua vontade e 
seus direitos negados, numa demonstração de brutalidade extrema do 
homem sobre a mulher. Muito dessa espécie de violência é silenciada, pois 
entre o casal é “aceitável” ceder ao seu homem, mesmo quando não se 
está sexualmente e/ou emocionalmente disposta. Mais uma vez a mulher se 
subjuga não somente ao homem, mas a cultura que a violenta (OLIVEIRA, 
PRESTES, 2005, p. 5-6). 

Estudos demonstram que um dos fatores presentes nessa cultura que 

propicia a violência sexual contra a mulher é a violência de gênero. Segundo 

Bandeira (2014, p. 450) “tal violência ocorre motivada pelas expressões de 

desigualdade baseadas na condição de sexo”. 

É descrito que ao longo da história a mulher se submete a soberania 

masculina e convive com a agressividade respaldada pelas diferenças sociais entre 

homens e mulheres.  

Devido essa questão da violência contra mulher estar sendo mais refletida e 
questionada na década de 90, notou-se que há também, o que é 



  

denominado de violência de gênero. Essa expressão significa que não são 
as diferenças biológicas entre os homens e as mulheres que determinam o 
emprego da violência contra a mulher, mas sim os papéis sociais impostos 
a homens e mulheres, reforçados por culturas patriarcas que estabelecem 
relações de violência entre os sexos (OLIVEIRA, PRESTES, 2005, p. 3). 

A violência de gênero ainda é um grande problema da sociedade brasileira. 

Existem fatores que podem estar ligados à violência de gênero, entre eles, o estupro 

e a cultura do estupro no Brasil. Todos os dias, várias mulheres são estupradas, em 

casa, no trabalho, nas ruas. Segundo a Lei nº 12.015/09 do Código Penal Brasileiro 

classifica o estupro como: 

Art. 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter 
conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato 
libidinoso. 

Porém, segundo Resende (2015, p. 40) “a definição do estupro é mais ampla, 

não é mero artigo de lei. Constitui-se uma das manifestações mais extremas e 

dramáticas de violências sofridas por mulheres”. Os autores Cerqueira e Coelho 

(2014, p.26) afirmam: 

O estupro, além das mazelas de curto prazo, gera consequências de longo 
prazo, como diversos transtornos, incluindo depressão, fobias, ansiedade, 
abuso de drogas ilícitas, tentativas de suicídio e síndrome de estresse pós-
traumático. Tal fato, ocorrendo exatamente na fase da formação individual e 
da autoestima, pode ter efeitos devastadores sobre a sociabilidade e sobre 
a vida dessas pessoas (CERQUEIRA E COELHO, 2014, p.26). 

Além do estupro ainda existe no Brasil a cultura do estupro. Conforme 

descreve Diniz (2015, p. 40-41) “os olhares, os assédios verbais, os comentários 

machistas, os contatos físicos (principalmente em transportes públicos) 

compreendem uma pluralidade de situações constrangedoras que as mulheres 

sofrem diariamente”, observa-se que a cultura do estupro não pode ser apenas 

analisada pela ação física, pois há outras questões supracitadas que afirmam a 

existência desta cultura. 

Pode-se inferir que a maioria dos homens aprendeu que a mulher deve se 

colocar numa posição de submissa e o homem se sentir vontade pode estupra-la, 

afinal, ele é homem, acha pode fazer o que quiser e acredita sustentado pela cultura 

do estupro, que a culpa não é dele, mas sim da mulher. E as vitimas por causa 

dessa culpabilização não denunciam o crime e os estupradores acabam ficando 

empunis. 

Bandeira e Almeida (2004) afirmam que, no casa da violência sexual, as 
mulheres agredidas muitas vezes são transformadas em rés. A sociedade 
reforça a ideia de que a violência sexual, e, sobretudo o estupro, é crime em 
que a vitima deve provar que não é culpada, exibindo marcas físicas e 



  

comprovando que, em nada, contribuiu para o delito (RESENDE, 2008, p. 
18 apud BANDEIRA E ALMEIDA, 2004). 

Diante do exposto, percebe-se que a violência de gênero pode ter como 

consequência o estupro, conjuntamente, a cultura do estupro no Brasil. Rodrigues 

(2016, p. 46) nos diz “nessa perspectiva pode-se dizer que a cultura do estupro tem 

estreita relação com a herança do machismo, que não reconhece a mulher em 

igualdade de condições”. O homem utiliza o estupro como forma de superioridade 

aprendida e a sociedade ainda consegue culpar a vitima. 

 

Conclusão 

Diante do exposto, percebe-se que a mulher vítima de violência sexual sofre 

com a violência de gênero que tem dentre outras consequências, o estupro e sofre, 

também, com a culpabilização que se impõe sobre ela pela sociedade, sendo assim, 

é um sofrimento físico e psicológico. O sofrimento psicológico pode desencadear 

vários transtornos que precisarão de acompanhamento psicológico para que essa 

mulher consiga viver bem. 

Ainda há um longo caminho a percorrer, para que a violência de gênero, o 

estupro e a cultura do estupro diminua significamente, este caminho pode começar 

na escola, como vimos é desde criança que se aprende a violência do gênero, o 

machismo, então deve-se aprender desde criança que isso é errado, devem existir 

políticas públicas que ensinem as crianças que não há diferença entre homem e 

mulher e que o homem não é superior a mulher, que todos devem ter os mesmos 

direitos, e que a mulher não deve ser estuprada, não importa a roupa ou o lugar que 

esteja, pois a criança de hoje será o adulto de amanhã, e aprendendo o que foi 

citado acima, vai compor uma sociedade que não irá valorizar a cultura do estupro. 
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