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RESUMO

O estupro é a prática não consensual do sexo, imposta por violência ou ameaça de qualquer natureza. Qualquer forma de prática sexual sem 
consentimento de uma das partes, envolvendo ou não penetração, configura estupro. Consentimento é um conceito-chave para 
compreendermos e admitirmos que existe uma diferença entre sexo e estupro. Sexo é consensual, e sem consentimento, passa a ser estupro. O 
artigo 213 do Código Penal tipifica o crime de estupro. A Lei 12.015/2009, alterou o Título VI Código Penal, passando a denomina-lo como “crimes 
contra a dignidade sexual”. Uma das principais alterações decorrentes da Lei 12.015/09 foi à consideração do estupro como um crime comum, 
praticado por qualquer pessoa, independentemente do gênero ou opção sexual, em consonância ao princípio constitucional da dignidade da 
pessoa humana. O termo cultura do estupro surgiu na década de 70 por feministas americanas e, é utilizado para descrever um ambiente no qual 
o estupro é predominante e no qual a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular. A tolerância e a 
normalização acabam incentivando ainda mais as atitudes violentas. Entre os exemplos de comportamentos associados à cultura do estupro estão 
a culpabilização da vítima, a sexualização da mulher como objeto e a banalização da violência contra a mulher. A presente pesquisa pretende, 
através do estudo de caso desmistificar a chamada cultura do estupro  como responsabilidade da vítima mulher, com a finalidade de posterior 
análise sobre a incidência de aplicação da lei positivada em relação ao dano efetivamente causado, inclusive a lei 11.340/2006, identificando, 
assim, as necessidades de tutela jurisdicional e à efetiva aplicação da Lei para o atingimento de sua destinação social, sejam eles nos mecanismos 
de aplicação, seja na interpretação legal dos fins sociais a que ela se destina. Utilizar-se-á uma abordagem teórica, apoiada em estudo 
bibliográfico-documental com vistas a estudar a atual política de proteção e combate a toda e qualquer forma de violência sexual contra à 
mulher, nos âmbitos em que a lei prevê. Far-se-á uso de uma metodologia amparada na pesquisa descritiva, partindo de meandros teóricos, à luz 
do entendimento doutrinário dominante, podendo desenvolver-se em procedimento de campo, através de entrevistas a profissionais das cadeiras 
do Direito e das Ciências Sociais, entre outros. O real propósito da lei seria certificar que o protagonista do estupro é o estuprador. O estupro se 
alimenta do machismo para agir em silêncio. Às vezes, é cometido sem que vítima e agressor se sintam nesse papel. Isso porque os discursos que 
legitimam o desejo do homem sobre o da mulher estão introjetados em ambos os gêneros. A sociedade, quando toma conhecimento de um 
estupro, passa a estigmatizar a vítima, tratando-a diferentemente, como se estivesse suja, contaminada com o sêmen do estuprador. A 
conjugação de todos esses fatores faz com que a vítima, mesmo depois de violentada, não comunique o fato à autoridade policial. Independente 
de a mulher estar solteira, casada ou viver em união estável, ela tem o direito de dispor do seu corpo, da forma que ela melhor entender, caso 
não seja de sua vontade manter relação sexual, independente do motivo, não se justifica a violência do homem contra a mulher, obrigando-a a 
manter relação sexual. Na medida em que a sociedade avança em suas concepções, o Direito, como espelho dessa sociedade, também sofre 
injunções. Deve se adaptar a cada momento histórico. A presente pesquisa encontra-se em andamento, e será conduzida pela análise da questão 
de per si e investigará os aspectos mais relevantes, que poderão conduzir a desmistificação da machista cultura do estupro como 
responsabilidade da mulher, a fim de determinar os fatores de obstrução ao respeito a dignidade da pessoa humana e a efetivação do fim social 
tanto da lei penal quanto da Lei 11.340/2006.
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