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A poética do estupro 
 

Estupro de uma dona-de-casa, 
Da linda e indefesa normalista 

Desgarrada da canção; da heroína 
Da história e de uma secretária 

Entre patrões e parangolés. 
 

Estupro da senhora elegante 
Reduzida aos mulambos, rasgada, 

Tendo as pernas afastadas e a alma 
Atochada num beco e sua escuridão. 

 
Estupro da menina inocente, da meretriz 
Pelo cliente e de uma mulher por vários 

Marginais. 
Estupro punido, perdoado, assistido, repulsivo 

E até desejado! 
 

Estupro que se dá numa sala, na alcova, 
Na família, na igreja ou numa mesa de billiard. 

Estupro em todas as classes, campos, 
terrenos(baldios), flancos, formas e posições! 

 
Estupro de Sodoma, Lesbo, Nanking e em qualquer 

Lugar. 
Hediondo para a vítima, prazeroso para o seu 

algoz. 
Excitante para alguns, revoltante para muitos 

outros. 
Estupro do qual nascemos, somos abortados, 

E que torna uma virgem, mulher. 
 

Estupro do vento que esvoaça aquela saia! 
Cometido por um boto, espírito santo, incubus 

E mandrová. 
Arma de guerra, lei da cela, barbárie de vândalos 

E dragões contra uma donzela. 
Estupro em poemas, filmes, ocorrências, jornais, 

Intenções e cicatrizes. 
 

(Reinodalira) 



    
 

RESUMO 

 

 

Este trabalho de pesquisa tem por objetivo analisar, nos discursos das mídias, a 

relação entre o poder disciplinar dos corpos e a culpabilização da mulher vítima de 

estupro, tendo como base teórica-metodológica a corrente de estudos da Análise do 

Discurso de tradição francesa, com os postulados de Michel Foucault. Neste contexto, 

a metodologia está baseada no método arqueogenealógico, responsável por 

demostrar que as relações de poder são inerentes a todas e quaisquer práticas 

discursivas, seguindo o trajeto temático, o estupro contra a mulher e a disciplina do 

corpo feminino, com os eixos: a) a mulher e o corpo disciplinado; b) a mulher e a 

sexualidade; c) a mulher e o estupro. A partir desse trajeto, o corpus de análise foi 

montado por diferentes gêneros discursivos presentes no dispositivo das mídias, 

como propaganda, publicidades, músicas, notícias, comentários da web, entre outros, 

responsáveis por proliferar a chamada cultura do estupro ao criar efeitos de sentido 

de culpabilidade da mulher violada. Para embasar a análise, também foi utilizada a 

interdisciplinaridade com outras áreas epistemológicas, dentre elas encontram-se os 

estudos antropológicos e psicológicos de Charam (1997), Saffioti (1987; 1994; 2004) 

e Faria e Castro (2013); os da história das mulheres de Perrot (2003; 2005; 2013), 

Priore (1994; 2008; 2011) e Beauvoir (1970); os estudos das mídias de Silverstone 

(2005) e Charaudeau (2006); e os do direito de Rossi (2016), Martins (2013), Nucci 

(2009; 2014), Gonçalves (2011) e Pierangelli (1980). A partir da reflexão feita, 

constatamos que o fenômeno da culpabilização da vítima de estupro, nas mídias, se 

dá de forma mais acentuada, quando ela resiste às imposições históricas prescritas 

ao seu corpo culturalmente, por isso, alguns seguimentos dessa instituição de poder 

se utilizam de artifícios para adestrar os corpos femininos, atacando a sua “moral”, 

tais como o uso de roupas curtas, o consumo de drogas ou bebidas alcoólicas, o fato 

de a vítima sair sozinha à noite ou pegar/dar carona com um desconhecido, 

comportamentos tidos como impróprios para as mulheres e, muitas vezes, utilizados 

como desculpa para absolver, socialmente, o estuprador.  

 

Palavras-chave: Poder. Estupro. Mulher. Culpabilização. Mídias.    

 

 



    
 

ABSTRACT 

 

 

This research aims to analyze, in media discourses, the relationship between the 

disciplinary power of bodies and the blame of women victims of rape in media 

discourses, having as theoretical-methodological basis the current of studies of 

Discourse Analysis of French tradition, with the postulates by Michel Foucault. In this 

context the methodology is based on the arqueo-genealogical method, responsible for 

demonstrating that power relations are inherent in all discursive practices, following 

the thematic route, rape against women and the female body discipline, with the axes: 

a) the woman and the disciplined body; b) women and sexuality; c) women and rape. 

From this trajectory the corpus of analysis was assembled by different media device, 

such as advertisements, music, news, web commentaries, among others, responsible 

for proliferating the so-called rape culture by creating the effects of sense of guilt of the 

raped woman. In order to base the analysis, we also used interdisciplinarity with other 

epistemological areas, among them are the anthropological and psychological studies 

of Charam (1997), Saffioti (1987, 1994, 2004) and Faria & Castro (2013); the women's 

history of Perrot (2003, 2005; 2013), Priore (1994, 2008, 2011) and Beauvoir (1970); 

the studies of the media of Silverstone (2005) and Charaudeau’s (2006); and the rights 

of Rossi (2016), Martins (2013), Nucci (2009; 2014), Gonçalves (2011) and Pierangelli 

(1980). With the support of the aforementioned authors, the analogies to the 

phenomenon of blaming the victim of rape in the media are more pronounced when it 

is applied to the historical impositions prescribed to its body culturally, so some follow-

ups of this institution of power are used as artifice to train the female bodies, attacking 

their "morals", such as the use of short clothes, the consumption of drugs or alcoholic 

beverages, the fact that the victim goes out alone at night or take/give a ride to a 

stranger, behaviors regarded as inappropriate for women and often used as excuses 

to socially absolve the rapist. 

  

Keywords: Power. Rape. Woman. Culpability. Media. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Xo eu falar, da minha roupa não dê palpite 
Se eu uso roupa curta eu não tô fazendo convite 
Que critique o preconceito existe 
Se é saia longa é crente 
Se é curta já dão chilique [...] 
Passei na rua, roupa curta, e fez psiu 
Se toca presta atenção não é fácil, tio 
Respeito é pra quem tem 
Mas quero ver qual é 
Respeite os outros e se fosse tua mulher?  
(Roupa não é convite, MC MEDRADO)1.  

 

A saia curta, o mini short, a blusa decotada, o salto, a maquiagem, o cabelo 

solto, o modo de andar, sentar e falar, tudo aparece como uma justificativa para a 

violência sexual perpetrada contra as mulheres. Os discursos de resistência que 

circulam em meio a letra da música da MC2 Medrado representam uma forma de luta 

das mulheres contra esses estereótipos sociais de que o uso de roupas curtas, por 

elas, está atrelado a um convite sexual. Arma, muitas vezes, utilizada por alguns 

homens, para legitimar a prática do estupro, tendo em vista o pensamento 

sociocultural brasileiro calcado na raiz misógina do patriarcado, responsável por 

disciplinarizar os corpos das mulheres, mantendo-os sempre encobertos, a fim de não 

incitar a libido masculina, preservando desta forma, como se acreditava e ainda se 

acredita, a virgindade, a moral e os bons costumes.  

O julgamento dos criminosos sexuais sofre certamente, conforme Saffioti 

(2004), a influência do sexismo reinante na nossa sociedade, capaz de levantar falsas 

acusações sobre a vítima, as quais, vagabunda é a mais comum, transformando a 

estuprada em ré, culpalizando-a pelo crime, procedimento que, repetidamente, acaba 

absorvendo o violentador.  

                                                           
1 Disponível em: <https://www.letras.mus.br/mc-medrado/roupa-nao-e-convite/>. Acesso em: 10 nov. 
2016. 
2 A sigla MC se originou nas festas dos salões jamaicanos por volta da década de 50. Nessa época, 
existiam os chamados SKA, sujeitos que levavam esse nome porque dançavam um tipo de música que 
apresentava um misto de ritmos caribenhos, jazz e blues. Nessas festas, o DJ (disco jóquei) comandava 
o microfone e os discos de vinil. Essa moda foi se proliferando por várias partes do mundo, ganhando 
visibilidade, principalmente, nas rádios. Estas não tinham locutores, como hoje, mas mestres de 
cerimônia, responsáveis pela condução da festa. Os DJs começaram a ser chamados de MCs. Por 
isso, a sigla, na atualidade, é utilizada por muitos cantores, desde rapper’s a funkeiros. Disponível em: 
<http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/o-que-significa-a-sigla-mc-dos-funkeiros.html>. 
Acesso em: 1 out. 2017.  
 

https://www.letras.mus.br/mc-medrado/roupa-nao-e-convite/
http://www.sitedecuriosidades.com/curiosidade/o-que-significa-a-sigla-mc-dos-funkeiros.html
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Casos repercutidos nas mídias como o da jovem de 16 anos violentada 

sexualmente por 33 homens, na cidade do Rio de Janeiro, em 2016, após ida ao baile 

funk, trazem à tona o desejo de imputação de culpa pelo ato à própria vítima. 

Discursos postados nas redes sociais, inclusive por mulheres, incluíam frases, tais 

como: “a culpa é dela mesmo, coloca roupinha sexual seminua e quer o quê? A gente 

só acha o que procura, ela procurou. Merecido!” ou “Quem se mistura com os porcos 

farelo come. Errado quem fez, muito mais errado ela, que procurou”3.  

Uma pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA), 

em março de 2014, expôs dados reveladores, segundo Faria e Castro (2013), sobre 

o olhar dos brasileiros diante da violência sexual.  Uma das afirmações da pesquisa 

trazia: “mulheres que usam roupas que mostram o corpo merecem ser atacadas” 

(IPEA, 2014, p. 23), na qual 42, 7% da população corroborava que sim.  O assunto 

deu origem a debates e campanhas contra o estupro nas redes sociais, uma delas 

ganhou voz pela hashtag não mereço ser estuprada, encabeçada pela jornalista 

Nana Queiroz, responsável por reunir fotos de famosos e internautas com os dizeres 

da campanha escritos em cartazes ou em seus corpos parcialmente nus (FARIA e 

CASTRO, 2013). No entanto, pouco tempo depois, foram constatados erros nos 

dados, retificando a porcentagem para 13, 2%, número ainda expressivo. 

De acordo com o 11º Anuário de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de 

Segurança Pública (2017), no ano de 2016 foram registrados 49.460 casos de 

estupros no Brasil e 6.548 tentativas, um crescimento de 3, 5% em relação ao ano 

anterior, quando foram registradas uma ocorrência a cada onze minutos no país.  

Estes números sobem se pensarmos nas subnotificações, as chamadas cifras 

negras4, responsáveis por encobrir os dados reais do crime, se considerarmos o 

desinteresse, a vergonha e/ou o medo de diversas vítimas em denunciar o seu 

agressor, seja por se tratar de parente ou conhecido, seja pelo descaso no 

atendimento das delegacias, bem como pelo descrédito de sua palavra.  É mister 

sobrelevar que os números do levantamento equivalem aos estupros cometidos 

contra homens e mulheres, no entanto, as mulheres são as mais violadas, como já 

confirmou a Nota Técnica do IPEA, publicada em 2014, sobre a radiografia dos casos 

                                                           
3 Disponível em: <http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_lifestyle/Avidadesaltosaltos/2016-05-27-
Violada-por-trinta-homens-mas-a-culpa-foi-dela>. Acesso em: 10 nov. 2016. 
4 Em conformidade com Silva L. [et al] (2013) as subnotificações representam os números de infrações 
não conhecidas oficialmente pelo sistema de polícia, ou seja, refere-se aos crimes não denunciados 
pelas vítimas.  

http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_lifestyle/Avidadesaltosaltos/2016-05-27-Violada-por-trinta-homens-mas-a-culpa-foi-dela
http://expresso.sapo.pt/blogues/bloguet_lifestyle/Avidadesaltosaltos/2016-05-27-Violada-por-trinta-homens-mas-a-culpa-foi-dela
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de estupro no Brasil, com base nos dados da saúde e nos registros do Sistema de 

Informações de Agravos e Notificações – SINAN, de que 88, 5% das vítimas de 

estupro são do sexo feminino (CERQUEIRA e COELHO, 2014). Estes algarismos 

validam o alto índice de medo das mulheres em sofrer agressão sexual: 85%; se 

comparado aos homens – 46%, de acordo com o levante feito pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública e o Datafolha, no ano de 2016, ao tratar da importância da 

polícia em se falar sobre o estupro.  

Outra sondagem realizada pelo 11º Anuário de Segurança Pública, do Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública (2017), mostrou como o crime de estupro possui um 

alto índice no Brasil, chegando a ultrapassar atos infracionais como a lesão corporal 

e a tentativa de roubo. Mas, porque essa naturalização? Estudiosas como Verardo 

(2000) explicam que o estupro ocorre mais por questões de poder do que 

propriamente pelo desejo corpóreo. Consoante suas palavras “o estuprador sente 

especial prazer em submeter o outro, em subjugá-lo, espezinhá-lo, em aniquilar o 

estuprado” (VERARDO, 2000, p. 63-64).  Para a autora, quanto maior a resistência da 

vítima, maior é o prazer daquele que avilta o corpo pela penetração. Um exemplo pode 

ser visto em relação às mulheres lésbicas trajadas com roupas, culturalmente, 

masculinas. Muitos agressores as penetram, não pelo desejo carnal em si, mas como 

uma forma de aterrorizar e castigar aquele corpo feminino indisciplinado, que ousou 

se assemelhar ao do homem. Maneira de demostrar como o pênis deve ser visto e 

sobretudo desejado em seu sentido sexual e não de posse. A violência representa, 

nesse cenário, o medo do homem de ver a mulher possuir o poder social do falo. 

Apoiados em Foucault (1995), vemos como o exercício do poder não está ligado 

somente ao uso da força física na hora do estupro, como se pensa, mas às 

modalidades instrumentais, isto é, o efeito das palavras (torturas psicológicas, 

rebaixamentos e ameaças) e pelos sistemas de vigilância dos corpos. Modalidades 

essas atravessadas pelas técnicas de adestramento, os procedimentos de dominação 

e as maneiras de se obter obediência.  

Uma ilustração comprovativa da naturalização da prática do estupro na 

sociedade brasileira pode ser vista no discurso do possível candidato à presidência 

da república, nas eleições de 2018, Jair Messias Bolsonaro (PSC-RJ), dirigido à 

deputada Maria do Rosário (PT-RS), após uma discussão no corredor do salão verde 

da câmara dos deputados, em 2014. O discurso do sujeito proclamava: “Jamais iria 

estuprar você, porque você não merece!”. Os efeitos de sentido desta declaração 
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apontam para a interpretação de que o estupro é uma coisa boa, algo desejado pelas 

mulheres e a deputada é uma pessoa tão má ou feia, como mesmo disse o próprio 

Bolsonaro em uma entrevista ao Jornal Zero Hora, que não merece ser violentada 

sexualmente: “Ela não merece porque ela é muito ruim, porque ela é muito feia, não faz 

meu gênero, jamais a estupraria. Eu não sou estuprador, mas, se fosse, não iria estuprar, 

porque não merece”5. E qual mulher merece ser estuprada? As belas e “boazinhas”? E 

ser estuprada é um merecimento? Após muita polêmica nas redes sociais, a deputada 

Maria do Rosário entrou com uma ação junto ao Superior Tribunal Federal (STF) contra 

Bolsonaro, ganhando a causa, em 2015, cuja a indenização chegou a 10 mil reais. Abaixo 

temos um print feito no Youtube do vídeo transmitido pela Redetv, no dia da enunciação: 

  

          Figura 1: Deputado Bolsonaro – “Jamais iria estuprar você, porque você não merece”.  

 
          Fonte: Youtube .6 

 

O discurso do provável candidato à presidência tem um peso midiático muito 

grande, se considerarmos a legião de eleitores compactuantes com seu modo de ver as 

relações entre os gêneros, reforçando a crença de ser o estupro algo banal ou mesmo 

desejável. Bolsonaro é conhecido pelos seus discursos polêmicos e também por seu apoio 

à castração química dos estupradores, todavia este apoio é um tanto contraditório se 

levarmos em conta a sua fala supracitada e o seu discurso no dia da votação do 

impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, o qual ele se reporta à memória do 

                                                           
5 Disponível em: <http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-
do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html>. Acesso em: 3 jan. 2018.  
6 Vídeo disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=LD8-b4wvIjc>. Acesso em: 3 jan. 2018.  

http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/bolsonaro-vira-reu-por-falar-que-maria-do-rosario-nao-merece-ser-estuprada.html
https://www.youtube.com/watch?v=LD8-b4wvIjc
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coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, ex-chefe do Destacamento de Operações de 

Informações do Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-Codi) e  torturador de 

Dilma, na época da ditadura militar no Brasil. Esse acontecimento histórico foi 

marcado pelo massacre sexual de muitas mulheres, obrigadas a manter relações 

sexuais à força com militares, numa forma de obrigá-las a delatar os seus 

companheiros, opositores ao regime. Muitas vezes, as mulheres eram coagidas a 

fazer sexo diante de seus filhos e maridos, desmoralizando-as perante a sua família, 

sem falar nos choques nas partes pudendas e nos ouvidos, dentre outras formas de 

tortura. Os lastros de memória presentes no discurso do deputado nos reportam não 

só ao flagelo da época, mas também à exaltação ao terror sexual contra as mulheres, 

tendo em vista a valorização do corpo feminino na história, assim estupravam-se as 

mulheres na ditatura, porque esta era a forma mais aterrorizante de humilhá-las, física, 

moral e psicologicamente. 

Discursos como os de Bolsonaro são hoje responsáveis por fabricar uma 

verdade sobre o estupro no Brasil como uma prática comum e aceita, utilizada, não 

somente, para satisfazer as lascívias e as excitações momentâneas masculinas, mas 

também para atacar as mulheres que, de certa forma, afrontam a virilidade do homem 

e seu poder social, ao lutarem para serem libertas das amarras da opressão e do 

chauvinismo historicamente soberano.  

Dito isso, inúmeras pesquisas acadêmicas atestam a importância do estudo 

sobre a temática do estupro contra a mulher na sociedade. No entanto, após uma 

busca no Google acadêmico e bibliotecas virtuais de instituições de ensino superior, 

não encontramos nenhum trabalho na área da Análise do Discurso francesa, 

(doravante AD), a qual nos filiamos, com a temática específica sobre o estupro contra 

a mulher nas mídias, apenas nos deparamos com perspectivas teóricas muito distintas 

da nossa, desde a Análise do Discurso Crítica até a Análise do Conteúdo. Isso não 

quer dizer que elas não existam, mas que apenas não foi encontrado nenhum registro 

de forma eletrônica, em meio as nossas varreduras online.  

Para citar um exemplo baseado na Análise do Discurso Crítica, temos a 

dissertação de mestrado de Cardoso (2015), com foco nos discursos sobre a violência 

sexual praticada contra as mulheres em webjornalismos e nas redes sociais, entre 

2013 e 2014. Tendo como corpus principal de análise seis notícias publicadas nos 

portais G1 e R7, dois artigos do IPEA sobre a visão dos brasileiros em relação à 

violência praticada contra a mulher, divulgados pelos portais VEJA e BRASIL, assim 
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como a repercussão da campanha não mereço ser estuprada, no Facebook. Nesse 

estudo a autora constatou que os discursos veiculados nas notícias do G1 e do R7 

promovem a “culpabilização da vítima de violência sexual e mantêm o status quo da 

suposta inferioridade feminina” (CARDOSO, 2015, p. 8), e de forma contrária, os 

discursos postados no Facebook, segundo os achados da investigação, defendem a 

união das mulheres em busca do fim da violência sexual, trazendo discursos 

responsáveis por empoderar o gênero feminino.  

O artigo de Caires (2016) também aborda o tema do estupro contra a mulher 

nas mídias, em especial, nas notícias veiculadas no Jornal Cidade, de Bauru – SP, 

durante o mês de maio de 2015, estando a sua pesquisa embasada na Análise do 

Conteúdo. Os dados apontaram para uma grande ênfase na descrição da vida íntima 

das vítimas, deixando de explorar o crime propriamente dito. Logo, buscando, de certa 

forma, motivos para culpabilizar a mulher por sua própria violação, algo comprovado, 

segundo a autora, em seis notícias das oito analisadas, sendo que em três delas, a 

culpabilização já se encontrava expressa na forma como a manchete foi redigida.  

Por sua vez, a dissertação de Ratton (2003) estudou a construção social dos 

discursos sobre o estupro dentro dos tribunais, em Olinda – Recife, por meio de 

sentenças proferidas nas varas tribunais da cidade, alicerçada em bases sociológicas 

e do direito. A pesquisa teve como objetivo “entender o elo existente entre a produção 

da sentença e os padrões de comportamentos morais/sociais atribuídos à vítima e ao 

réu” (RATTON, 2003, p. 8), bem como apontar o grau de culpabilidade da vítima e do 

acusado. A pesquisa concluiu que o grau de “verdade” jurídica acerca do estupro 

tende a ser definida com base nos estereótipos de gêneros sociais, ou seja, a mulher, 

na maioria das vezes, é tida como culpada pelo crime. Por conseguinte, a autora 

chega à conclusão de que os processos penais são permeados por discursos, além 

da formação jurídica, levando em consideração também, os aspectos sócio-históricos 

e culturais.  

Por fim, é válido destacar, entre outras pesquisas, o artigo de Moura e 

Henriques (2014) sobre os diversos fatores envolvidos no fenômeno de culpabilização 

da mulher vítima de estupro, seguindo uma perspectiva sócio-histórica, por meio da 

representação feminina em diferentes contextos sociais, englobando a religião, a 

história e as mídias. Nesse trabalho se apontam como principais agentes dessa 

culpabilização, o machismo e o patriarcado.  
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Nossa proposta vai ao encontro desses trabalhos, pois busca também 

investigar o delito de estupro na sociedade, como um reflexo do patriarcado e do 

machismo histórico responsáveis por criar a subjugação feminina diante do homem, 

fazendo do estupro, por vezes, uma prática natural. Para dar prosseguimento a nossa 

proposta de investigação, a análise se deu através de diversos gêneros discursivos 

circulantes nas plataformas midiáticas, com o intuito de analisar qual a importância 

deste dispositivo para a proliferação da chamada cultura do estupro. Em face a estas 

tessituras iniciais originou-se a questão de pesquisa responsável pela escolha desta 

temática: Como se materializa, nos discursos das mídias, a relação entre o poder 

disciplinar dos corpos e a culpabilização da mulher vítima de estupro? E a partir dela 

surgiram outras indagações: Como se inscrevem nos discursos que circulam nas 

mídias os vestígios de memória sobre o estupro contra a mulher? Como se produz a 

naturalização da prática do estupro contra a mulher, nos discursos analisados? Quais 

as formas de luta utilizadas pela mulher, contra as disciplinas impostas ao seu corpo, 

pelas sociedades? Como se configura no, dispositivo legal, o estupro como um crime? 

Para dar conta destes questionamentos, seguindo o objetivo geral, procuramos 

analisar nos discursos das mídias, a relação entre o poder disciplinar dos corpos e a 

culpabilização da mulher vítima de estupro. Partindo das perguntas problemas e dos 

enunciados discursivos do corpus, este objetivo mais amplo nos trouxe outros, como: 

interpretar os vestígios de memória sobre o estupro contra a mulher, em variados 

discursos que circulam nas mídias; descrever como se produz a naturalização da 

prática do estupro contra a mulher, nos discursos analisados; apontar quais as 

estratégias de luta utilizadas pela mulher, contra as disciplinas impostas ao seu corpo, 

pelas sociedades e explicar como se configura no, dispositivo legal, o estupro como 

um crime. Nesse sentido foi construído o nosso trajeto temático: o estupro contra a 

mulher e a disciplina do corpo feminino; que foi desdobrado nos eixos: a mulher e o 

corpo disciplinado; b) a mulher e a sexualidade; c) a mulher e o estupro. 

 Considerando os objetivos de pesquisa e o nosso trajeto temático, buscamos 

fazer uma articulação teórica entre o corpo, a memória e a história, “a preocupação 

central da genealogia foucaultiana” (COURTINE, 2013, p. 8), a fim de encontrar nas 

mídias, os discursos que controlam, apagam, bloqueiam, desqualificam, mas também 

incitam, intensificam, resistem às técnicas polimorfas de poder. Daí, enfim, como 

apregoa o próprio Foucault (1984), entender as produções discursivas e os efeitos de 

sentido produzidos pelas relações de poder que levam a uma verdade sobre o sexo 
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ou, ao contrário, mentiras destinadas a ocultá-lo, com o intento de revelar, como diz o 

filósofo, uma “vontade de saber”, que, no nosso estudo, serve ao mesmo tempo de 

suporte e instrumento para a reafirmação da superioridade masculina no sexo, aquele 

que comanda e nunca é comandado.  

E como os enunciados precisam ter uma substância passível de análise, 

fizemos um recorte, no vasto arquivo das mídias, dos gêneros discursivos: 

propaganda, música, manchete de jornal, comentários da web (sobre casos de 

estupros) e publicidades, entre outros, para descrever, nessas materialidades, os já-

ditos sobre o estupro, os quais encontram-se enraizados de forma misógina e 

patriarcal na nossa sociedade contemporânea.  

O corpus do trabalho foi analisado à luz das teorias da Análise do Discurso de 

orientação francesa, utilizando as noções de relações de poder, discurso, enunciado, 

disciplina, sociedade de controle, vontade de verdade, sujeito discursivo, entre outras, 

na epistemologia de Foucault (1979; 1984; 1985; 1987; 1988; 1995; 1999; 2000; 2001; 

2003; 2004; 2008); fazendo uma interdisciplinaridade com os estudos antropológicos 

e psicológicos de Charam (1997), Saffioti (1987; 1994; 2004) e Faria e Castro (2013); 

da história das mulheres de Perrot (2003; 2005; 2013), Priore (1994; 2008; 2011) e 

Beauvoir (1970); dos estudos midiáticos de Silverstone (2005) e Charaudeau (2006); 

e do direito com as concepções de Rossi (2016), Martins (2013), Nucci (2009; 2014), 

Gonçalves (2011) e Pierangelli  (1980).  

Logo, acreditamos que esta pesquisa contém uma relevância significativa para 

o contexto sociocultural e se justifica por se tratar de mais uma forma de dar 

visibilidade a este crime tão corriqueiro, expondo para os leitores como a prática do 

estupro está atrelada não apenas ao prazer sexual, mas à rede de poder histórica do 

homem sobre a mulher. Poder perpetuado ao longo do tempo e reforçado pelos 

discursos das mídias, em face a objetificação da mulher, em alguns segmentos deste 

dispositivo disciplinar.  

Para o Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem (PPCL) e, 

fundamentalmente, para a Linha de Pesquisa Linguagens e Práticas Sociais, este 

trabalho pode contribuir de forma relevante quando se utiliza dos trabalhos da Análise 

do Discurso foucaultina para relacionar, de certo modo, o sujeito, o discurso e a 

história, a partir dos aspectos sócio-históricos, da memória e dos efeitos de sentido 

materializados em cada gênero discursivo que foi analisado, no sentido de demostrar 



25 
 

que a cultura do estupro está presente nas microesferas da vida cotidiana e não só 

no estuprador, como se imagina.  

Do ponto de vista estrutural, este trabalho encontra-se organizado do seguinte 

modo:  

O primeiro capítulo se dá por meio desta introdução, depois, no segundo 

capítulo, foi feita uma exposição epistemológica dos preceitos teórico-metodológicos 

da AD, de base foucaultiana, adotados para este estudo, assim como foi discutido o 

porquê da escolha das mídias como corpus de pesquisa e o seu enquadramento como 

um dispositivo de poder para, então, explicar o trajeto temático que seguimos na 

construção do nosso arquivo e na delimitação do nosso corpus. 

No terceiro capítulo, foi dada ênfase às questões históricas para explicar a 

dominação masculina sobre os corpos das mulheres, desde a transição das 

sociedades matrilineares para a patriarcal, até a supervalorização do falo em algumas 

culturas, por meio da sua ligação com a virilidade, tal qual, foram expostos diferentes 

discursos sobre a prática do estupro ao longo da história, em variadas formações 

discursivas, como a religião, o direito, a literatura, as artes etc.  

No quarto capítulo está presente a nossa análise, a qual se centra sobre os 

efeitos do poder disciplinar aplicados aos corpos das mulheres, sobretudo os das 

vítimas de estupro, interferindo no fenômeno da culpabilização, por meio dos 

discursos circulantes nas mídias.  

E por último, as considerações finais trazem os achados desta investigação, 

retomando alguns aspectos discutidos no decorrer desta dissertação e ainda dando 

destaque à importância das mídias na fabricação de uma verdade sobre a imagem da 

mulher vítima de estupro, além de dissertar sobre as inquietações que este estudo 

nos trouxe.  

Concluindo este preâmbulo, convidamos o leitor a juntar-se a nós para 

desdobrar os sentidos que as mídias nos traz sobre o estupro contra as mulheres.  
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2 PENSAR COM FOUCAULT: O MÉTODO ARQUEOGENEALÓGICO DE ANÁLISE 

 

 Gregolin (2004) explica que o método arqueológico utilizado por Foucault em 

suas pesquisas, representa o horizonte geral do arquivo, ou seja, “ele designa o tema 

geral de uma descrição que interroga o já-dito no nível de sua existência: da função 

enunciativa que nele se exercer, da função discursiva a que pertence, do sistema geral 

do arquivo de que faz parte” (GREGOLIN, 2004, p. 42, grifos da autora).  Por isso, o 

nome de arqueologia não por representar uma escavação genealógica atrás das 

origens dos discursos, mas a busca por descrever os discursos como práticas 

especificadas no interior de um arquivo, assim, a relação estabelecida entre a AD e o 

método arqueológico de Foucault está pautada na tomada das práticas discursivas 

como objeto de estudo, no qual o enunciado é visto para além das questões 

linguísticas, “enquanto descrição das transformações interdiscursivas” (RICOEUR, 

2007, p. 212).  

 Já o método arqueogenealógico, utilizado por esta pesquisa, advém de uma 

junção, das três épocas de Foucault, pelos estudiosos do discurso:  arqueológica, 

genealógica e ética. Na época arqueológica “a concepção de enunciado como função 

enunciativa define os textos como acontecimentos discursivos produzidos por um 

sujeito, em lugar institucional, determinando por regras sócio-históricas que definem 

e possibilitam a emergência dos discursos na sociedade” (NAVARRO, 2008a, p. 93). 

No nosso caso, o método arqueológico serve como base para buscar no interior do 

arquivo das mídias os discursos já-ditos sobre o estupro contra a mulher, focalizando 

as práticas discursivas que constituem os saberes e poderes sobre o estupro em 

diferentes momentos históricos, a partir de enunciados efetivamente ditos sobre o 

estupro.   

A segunda época, genealógica, “refere-se à análise do que somos enquanto 

atravessados pela vontade de verdade, realizada a partir do estudo da mecânica do 

poder” (CARVALHO, 2008, p. 21-22). Nessa época, Foucault se preocupa em realizar 

um estudo sobre como o poder se pulveriza na sociedade, nas microesferas da vida 

diária dos sujeitos. Tese essa responsável por embasar o nosso estudo sobre a 

disciplinarização dos corpos femininos, como uma ferramenta de coerção para criar 

corpos dóceis e úteis. Assim também, servindo como utensílio para descrever a 

“vontade de verdade” das mídias sobre o estupro.  
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A última época, estética da existência, é responsável por nos auxiliar no 

entendimento sobre como a sociedade ocidental entende a moral e a sexualidade 

humana, e até que ponto esta moral interfere na forma como o estupro é visto na 

modernidade. 

Nesse sentido faz-se necessário conhecer os conceitos de Foucault, capazes 

de descrever/interpretar os discursos sobre o estupro nas mídias. Em especial, temos: 

o sujeito, o enunciado, o discurso, a vontade de verdade, as relações de poder, a 

disciplina e o dispositivo, entre outros.  

Como a nossa pesquisa é voltada para as mídias também trataremos neste 

capítulo sobre a sua importância na fabricação de verdades sobre a mulher estuprada 

e como este sujeito se relaciona com esse dispositivo de poder para se produzir 

diferente do que lhe é imposto como identidade. Por fim, explicaremos a metodologia 

adotada nesta dissertação, pela concepção de trajeto temático. 

 

2.1 FOUCAULT E A ANÁLISE DO DISCURSO: CONTRIBUIÇÕES TEÓRICO-

METODOLÓGICAS 

 
Paralelamente ao surgimento da AD na França, Foucault dedicou-se a estudar 

a noção de sujeito na modernidade e o modo como este se constitui enquanto sujeito 

de si mesmo, contrapondo-se aos ideais iluministas: “a de um sujeito com identidade 

natural que preexiste ao mundo social, político, cultural e econômico, ou melhor, como 

sendo propriedade da condição humana” (CARVALHO, 2008, p. 17). Isso pode ser 

notado, segundo Carvalho (2008), mediante a leitura de seu texto O sujeito e o poder, 

resultante de um curso no Collège de France, entre 1980 e 1981, cuja temática era 

Subjetividade e Verdade. Nesse texto, Foucault faz um resumo de seus estudos desde 

1960 e afirma: 

 

Eu gostaria de dizer antes de mais nada, qual foi o objetivo do meu trabalho 
nos últimos vinte anos. Não foi analisar o fenômeno do poder nem elaborar 
os fundamentos para tal análise. Meu objetivo, ao contrário, foi criar uma 
história dos diferentes modos pelos quais, em nossa cultura, os seres 
humanos tornaram-se sujeitos. [...] Assim, não é o poder, mas o sujeito, que 
constitui o tema geral de minha pesquisa. (FOUCAULT, 1995, p. 231-232). 

 

A fim de examinar essa ontologia, responsável por envolver o poder na 

produção do sujeito e de sua subjetividade, Foucault parte de três modos de produção 

histórica. Em um primeiro momento, pesquisou os diferentes modos de investigação 
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que ascendem ao estatuto de ciência, “como, por exemplo, a objetivação do sujeito 

do discurso na grammaire générale, na filologia e na linguística” (FOUCAULT, 1995, 

p. 231); a objetivação do sujeito trabalhador, na análise das riquezas e das economias; 

assim como a objetivação do sujeito biológico e histórico. Tudo isso, com o intuito de 

observar a relação do sujeito com a vida, com o trabalho e com a linguagem. Sua 

atenção volta-se para a história da loucura, da medicina e de outros campos do saber 

que tratam de temas sobre a vida (GREGOLIN, 2006). Essa primeira fase, levou o 

nome de arqueológica, por analisar, especificamente, os domínios do ser-saber. 

Como principais escritos deste período temos O nascimento da clínica, As palavras e 

as coisas e A arqueologia do saber.  

 No segundo momento, Foucault pensa o sujeito relacionado ao que chama de 

práticas divisoras, ao mostrar como “o sujeito é dividido no seu interior e em relação 

aos outros” (FOUCAULT, 1995, p. 231). Tal processo objetiva o ser, dividindo-o em 

pares antagônicos: louco x são, doente x sadio, criminoso x mocinho, entre outros. 

Nessa fase, o autor se preocupou em fazer uma articulação entre os saberes e os 

poderes que recaem sobre os corpos dos sujeitos e passa a estudar esta articulação 

por meio das transformações de determinadas práticas institucionais, “mostrando a 

passagem dos suplícios, como violência e castigos corporais para o disciplinamento 

que produz corpos úteis e dóceis, ocorrido no âmbito de determinadas instituições 

como o asilo, o hospital, o quartel, a prisão, a escola” (CARVALHO, 2008, p. 22).  Ele 

concebe, então, a ideia de que o poder está fragmentado nas microesferas do dia a 

dia, por meio das disciplinas. As principais obras com essa abordagem são: Vigiar e 

punir e Microfísica do poder, constituindo uma ligação entre o ser-poder.  

Na última fase, conhecida como ética ou estética da existência, Foucault estuda 

a sexualidade por meio de três eixos que a constitui: “a formação dos saberes que a 

ela se referem, os sistemas de poder que regulam suas práticas e as formas pelas 

quais os indivíduos podem e devem se reconhecer como sujeitos dessa sexualidade” 

(FOUCAULT, 1984, p. 10). Para tanto, passa a investigar a subjetivação do sujeito por 

meio das técnicas de si, da governamentabilidade e da ética, para entender como o 

homem ocidental passou a se reconhecer como sujeito do desejo, em meio aos jogos 

de verdade. Destaca-se nessa relação ser-si, os três volumes da História da 

Sexualidade – A vontade de saber, O uso dos prazeres e O cuidado de si. 

Sendo o sujeito o centro das atenções foucaultinas, começaremos por elucidar 

esse conceito. O pensamento de Foucault sobre o sujeito aparece como uma crítica 
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austera, ao modo como o sujeito era visto pela filosofia de Descartes a Sartre, ou seja, 

“como consequência solipsista e a-histórica, autoconstituída e absolutamente livre” 

(REVEL, 2005, p. 84). O desafio se encontra em, ao contrário do sujeito da filosofia, 

cartesiana e do existencialismo, pensar um sujeito na sua trama histórica, com os 

saberes e poderes que o envolvem, ou seja, em relação a sua exterioridade.   

Foucault, conforme Fischer (2012), usa o “sujeito” no stricto sensu da palavra, 

derivado do latim sub-iéctus ou sujectus, designando aquele que é colocado abaixo, 

sinônimo de súdito. Para Foucault (1995, p. 235) existem dois significados para a 

palavra sujeito: “sujeito a alguém pelo controle e dependência, e preso à sua própria 

identidade por uma consciência ou autoconhecimento. Ambos sugerem uma forma de 

poder que subjuga e torna sujeito a”. Ele também é sujeito à língua e às relações 

sócio-históricas, pois, para tornar-se sujeito de si mesmo, ele toma para si aspectos 

delas. 

Devemos ainda lembrar que o sujeito estudado nas pesquisas de Foucault é 

pensado como uma posição entre outras, em um enunciado, “um lugar vazio que pode 

ser efetivamente ocupado por indivíduos diferentes” (FOUCAULT, 2008, p. 107).  Em 

outras palavras, pode-se dizer que o sujeito não é uma pessoa de carne e osso, 

alguém que profere algo, trata-se, antes, de uma posição diante de um enunciado. 

“Essa posição se dispersa em várias cenas enunciativas, que o analista do discurso 

se encarregará de descrever. O importante é mostrar essas multiplicações do 

enunciado, nesse caso, a partir das posições sujeito” (FISCHER, 2013, p. 135). 

Através dessas diversas posições, o sujeito pode assumir vários papéis na sociedade, 

tornando-se intercambiável e múltiplo. Tomamos como exemplo as posições diárias, 

ocupadas por um sujeito comum: empregado/empregada; chefe/chefa; pai/mãe ou 

filho/filha; esposo/esposa; além de amigo/amiga; vizinho/vizinha, dentre outras. Em 

meio a essas posições, citando um caso análogo, ora, o sujeito pode falar como “mãe”, 

dando ensinamentos, conselhos ou broncas em seus filhos, ora, pode falar como uma 

chefa de empresa, dando um ensinamento a um subalterno. Notem que os 

ensinamentos aparecem, mas em configurações diferentes, tendo em vista, o discurso 

do sujeito se moldar à posição que ele ocupa dentro de uma formação discursiva (FD) 

determinada. E essa posição que ele ocupava outrora pode ser ocupada por outro 

sujeito. Voltando ao exemplo da chefa, essa posição que ela ocupa de superioridade 

em relação ao seu empregado pode mudar quando o trabalhador, em virtude de 

diferentes possibilidades, pode chegar a ocupar o cargo de chefia.  Em cada caso, o 
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sujeito exerce e estabelece com ele mesmo formas e relações diferentes, ou seja, 

diversas posições sujeito (FOUCAULT, 2004).  

Dentro dessa configuração, também podemos observar a dispersão do sujeito, 

quando ele divide o seu espaço discursivo com outro, ao mesmo tempo em que é 

atravessado por diferentes vozes, responsáveis por constituir a sua identidade, 

tornando-se um sujeito “heterogêneo, fragmentado, clivado entre a consciência e a 

inconsciência” (BORGES e ELIAS, 2012, p. 85). E é a partir da concepção de sujeito 

como heterogêneo e disperso que a teoria de Foucault pode chegar à relação entre 

enunciado e história, pois o enunciado só é passível de análise se levarmos em conta 

as posições sujeito nele inseridas, e de que estas posições estão rodeadas de 

histórias e memórias. Ao definir o enunciado, Foucault (2008, p. 98) o caracteriza 

como “uma função que cruza um domínio de estruturas e de unidades possíveis e que 

faz com que apareçam, os conteúdos concretos, no tempo e no espaço”. O enunciado, 

assim, não é reconhecido por uma estrutura, mas a partir da identificação de uma 

posição sujeito, esta permeada pela história e pela memória.   

O lado histórico do enunciado está ligado com o seu sistema de repetição, 

quando o autor propõe:   

 

[...] não há enunciado em geral, enunciado livre, neutro e independente; mas 
sempre um enunciado fazendo parte de uma série ou de um conjunto, 
desempenhando um papel no meio dos outros, neles se apoiando e deles se 
distinguindo: ele se integra sempre em um jogo enunciativo, onde tem sua 
participação, por ligeira e ínfima que seja (FOUCAULT, 2008, p. 112). 

 

Para Foucault o enunciado sempre se correlaciona a um campo subjacente, a 

um campo associativo, ou melhor, para produzir sentido ele sempre deverá estar 

ligado com uma série de formulações existentes em um espaço historicamente 

determinado (GREGOLIN, 2006). Por isso, consoante Gregolin (2006, p. 93), “a 

História é construída por esses jogos enunciativos, pelas batalhas discursivas”, e 

acaba, consequentemente, sendo arquivada, se materializando. O filósofo, ainda nos 

chama a atenção para a base material do enunciado, assim como ocorre com a 

história, quando sublinha:  

 

o enunciado é sempre apresentado através de uma espessura material, 
mesmo dissimulada, mesmo se, apenas surgida, estiver condenada a se 
desvanecer. Além disso, o enunciado tem necessidade dessa materialidade; 
mas ela não lhe é dada em suplemento, uma vez bem estabelecidas todas 
as suas determinações: em parte, ela o constitui (FOUCAULT, 2008, p. 113). 
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A materialidade integra o enunciado, pois ele precisa, conforme Foucault (2008, 

p. 114) “ter uma substância, um aporte, um lugar e uma data”, estar dotado, afinal, de 

uma materialmente repetível; que é da ordem de uma instituição, seja ela jurídica, 

acadêmica, escolar, midiática, religiosa, literária etc. Quando Foucault alvitra a 

necessidade da materialidade do enunciado, “ele está, evidente, pensando que há, 

nele, uma substância da expressão e um suporte, o qual envolve o linguístico” 

(GREGOLIN, 2006, p. 94). Porém, o enunciado não se restringe apenas ao aspecto 

verbal e Foucault deixa claro isso, quando de forma irônica declara: “Será preciso 

admitir que qualquer série de signos, de figuras, de grafismo ou de traços – não 

importa a sua organização ou probabilidade – é suficiente para constituir um 

enunciado [...]?” (FOUCAULT, 2008, p. 95). Isso decorre da confusão, de muitos, em 

acreditar ser o enunciado uma proposição, uma frase ou speech acts (atos de 

linguagem). Mas, Foucault explica essa distinção. 

O filósofo acredita na condição de existência do enunciado fora de uma 

estrutura proposicional, quando explica que se pode ter dois enunciados 

perfeitamente distintos, com “agrupamentos discursivos diferentes, onde não se 

encontra mais que uma proposição, suscetível de um único e mesmo valor, 

obedecendo a um único e mesmo conjunto de leis de construção e admitindo as 

mesmas possibilidades” (FOUCAULT, 2008, p. 91). Como ilustração o autor cita as 

fórmulas “ninguém ouviu” e “é verdade que ninguém ouviu”, dentro de um romance, 

mostrando como ambas são indiscerníveis do ponto de vista lógico, gramatical, no 

entanto, enquanto enunciados, elas não se encontram em um mesmo plano 

discursivo, considerando os seus interlocutores e a cena enunciativa.  

Diferentemente da frase o enunciado não está, austeramente, submetido a uma 

estrutura linguística canônica, através de uma ligação entre o sujeito, o verbo de 

ligação e o predicado, ou por um sintagma nominal, verbal, ou por um pronome, o que 

mostra o enunciado para além das disposições da língua. Foucault (2008), como 

exemplo, cita um quadro aleatório de números utilizados pelos estatísticos em uma 

pesquisa, cujas sequências de símbolos numéricos não estão ligadas entre si por 

nenhuma estrutura de sintaxe, mas, mesmo assim, representa um enunciado, por 

possuir leis e regras de construção, assim como ocorre com as frases. Conforme o 

autor, se por ventura o quadro vier acompanhado de alguma frase, ela não será o 

enunciado em si, mas a interpretação do enunciado expresso pelos números 

estatísticos.  
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Em um primeiro olhar, os enunciados, segundo Foucault (2008) estariam mais 

próximos dos speechs acts. Mas, ao contrário desses atos ilocutórios, propostos pelos 

analistas ingleses, o enunciado não procura o ato material (falar ou escrever), nem 

tampouco a intenção do indivíduo falante (convencer, solucionar problemas, dar 

notícias etc.), muito menos o resultado eventual do que foi dito (se convenceu ou 

causou desconfiança, se foi ouvido ou não, se foi compreendido) (FOUCAULT, 2008). 

O que o enunciado busca é descrever não a intenção do sujeito ao enunciar algo, mas 

o efeito dessa enunciação em circunstâncias pré-determinadas, ou seja, o que se 

produziu pelo simples fato de ter sido enunciado.  

Outro aspecto que também diferencia o enunciado dos elementos, 

anteriormente citados, é o fato de ele poder se repetir ao longo dos tempos. Para 

Deleuze (2005, p. 22), “uma frase pode ser recomeçada ou reevocada, uma 

proposição pode ser reatualizada, mas só o ‘enunciado tem a particularidade de poder 

ser repetido”’, mas sempre em circunstâncias enunciativas estritas, seja pelo mesmo 

sujeito ou por outros sujeitos distintos.  

Resumindo, o que torna uma proposição, uma frase ou um ato de linguagem 

em enunciado é a função enunciativa, o fato do enunciado “ser produzido por um 

sujeito, em um lugar institucional, determinado por regras sócio-históricas que definem 

e possibilitam que ele seja enunciado” (GREGOLIN, 2004, p. 26). É a função 

enunciativa responsável por mobilizar o seu exercício, suas condições de existência, 

as regras que o controlam e o campo discursivo que se realiza. Contudo, ao contrário 

do enunciado, a função enunciativa não pode ser repetida.  

É importante ver o enunciado, na perspectiva de Foucault, como um 

acontecimento. Nas palavras do autor, 

 

o acontecimento não é nem substância nem acidente, nem qualidade, nem 
processo; o acontecimento não é da ordem dos corpos. Entretanto, ele não é 
imaterial; é sempre no âmbito da materialidade que ele se efetiva, que é 
efeito; ele possui seu lugar e consiste na relação, coexistência, dispersão, 
recorte, acumulação, seleção de elementos materiais; não é o ato nem a 
propriedade de um corpo; produz-se como efeito de e em uma dispersão 
material (FOUCAULT, 1999, p. 57-58).  

 

Para Foucault (1999), os acontecimentos devem ser vistos como séries 

homogêneas, porém, descontínuas em relação a outras séries de acontecimentos, 

tendo em vista as “censuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma 

pluralidade de posições e de funções possíveis” (FOUCAULT, 1999, p. 58). Esta 
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descontinuidade, conforme o autor, desata com a ideia tradicional de instante e 

sujeito, fazendo do acontecimento algo independente deles. O acontecimento é, pois, 

da ordem da sistematicidade descontínua, dispersando o sujeito em uma pluralidade 

de posições e de funções possíveis.  

Para Branco (2008), muitos pensam de maneira equivocada sobre o significado 

do acontecimento, traduzindo o termo como sinônimo de “evento”. No entanto, ele 

explica como o acontecimento está ligado a um estatuto ontológico, representando 

“um efeito transitório decorrente da força inerente a toda coisa do mundo, a todo corpo, 

de onde emanam forças de diferentes tipos” (BRANCO, 2008, p. 207).  O 

acontecimento exprime o embate agonístico do materialismo incorporal, representado 

as relações de força existentes nas práticas discursivas da sociedade. Ele é o 

confronto de posições diante de um fato. 

Tratar o enunciado como um acontecimento, significa, em uma primeira vista, 

tratar dos processos discursivos “a partir da relação entre o linguístico e o histórico, o 

que significa fazer a articulação da materialidade discursiva com o ‘exterior específico’ 

(histórico, político)” (SILVA F. P., 2008, p. 10). Isso demonstra como o discurso é 

condicionado por regras sócio-históricas e de como a sua produção está ligada à 

irrupção do enunciado no interior das práticas discursivas.  

Por fim, é valido tratar das três formações das modalidades enunciativas do 

enunciado. A primeira delas está relacionada com quem fala. Essa modalidade se 

refere, conforme Foucault (2008, p. 56) ao status do sujeito falante, aquele possuinte 

do “direito regulamentar ou tradicional, juridicamente definido ou espontaneamente 

aceito, de proferir” dados discursos na sociedade. Como exemplo, temos o médico, 

detentor de certos saberes científicos relacionados com a verdade sobre doenças ou 

quaisquer tipos de discursos que envolvam questões ligadas à saúde. Em relação aos 

discursos de outros sujeitos alheios ao tema, ele possui um status de superioridade e 

credibilidade, em relação aos jogos de saber-poder sanitários. 

A segunda modalidade liga-se aos lugares institucionais de onde o sujeito fala. 

No caso do médico, procura-se saber de onde ele “obtém o seu discurso, e onde este 

encontra sua origem legítima e seu ponto de aplicação (seus objetos específicos e 

seus instrumentos de verificação)” (FOUCAULT, 2008, p. 57). Esses lugares na nossa 

sociedade são representados pelos hospitais, laboratórios, pelo campo documentário 

ou biblioteca (lugar de estudos de tratos médicos e documentos referentes a assuntos 

de interesse da saúde).  
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A terceira e última modalidade são as posições sujeito do enunciado. Como já 

explicado, quando tratamos sobre o sujeito, essas posições representam a 

heterogeneidade constitutiva do ser. Sobre o médico esta difusão ocorre, quando ele: 

 

é sujeito que questiona, segundo uma certa grade de interrogações explícitas 
ou não, e que ouve, segundo um certo programa de informação; é sujeito que 
observa, segundo um quadro de traços característicos, e que anota, segundo 
um tipo descritivo; está situado a uma distância perceptiva ótica cujos limites 
demarcam a parcela de informação pertinente; utiliza intermediários 
instrumentais que modificam a escala da informação, deslocam o sujeito em 
relação ao nível perceptivo médio ou imediato, asseguram sua passagem de 
um nível superficial a um nível profundo, o fazem circular no espaço interior 
do corpo - dos sintomas manifestos aos órgãos, dos órgãos aos tecidos e dos 
tecidos, finalmente, às células (FOUCAULT, 2008, p. 58). 
 

Em todas as situações, é necessário somar as posições sujeito que o médico 

ocupa dentro do hospital, laboratório ou biblioteca para compreender a produção de 

seus enunciados e os efeitos produzidos, por estes, no campo social.  

Um conjunto de enunciados, apoiado em um mesmo sistema de formação, irá 

compor o que Foucault designa como discurso. Para entendermos com mais 

propriedade o discurso é necessário, antes de tudo, termos uma ideia do que são as 

FDs e as práticas discursivas. Uma FD indica uma lei de série, o princípio de repartição 

e dispersão dos enunciados, através de uma regularidade própria dos processos 

temporais, ou seja, designa as condições de produção do discurso, na qualidade de 

prática (MALDIDIER; NORMAND; ROBIN, 2014). E, segundo Foucault (2008, p. 142), 

para analisarmos uma FD devemos considerar que ela se trata de um conjunto de 

performances verbais, no nível enunciativo e da forma de positividade que as 

particulariza; isto é, devemos definir o tipo de positividade de um discurso. 

Já as práticas discursivas podem ser entendidas como “um conjunto de regras 

anônimas, históricas, sempre, determinadas no tempo e no espaço, que definem, em 

uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou 

linguística, as condições de exercício da função enunciativa” (FOUCAULT, 2008, p. 

133). Refere-se assim, aos contextos de produção dos discursos.  

Desta feita, esteados em Foucault (2008), podemos resumir o discurso como:  

 

a) Um feixe de enunciados com base em uma mesma FD;  

b) Uma prática discursiva, passível de transformações e de análises;  

c) A frequência dessa prática discursiva. 
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Entendido como uma produção, o discurso é visto como um objeto de luta, 

encarregado por determinar que nem tudo pode ser proferido, e o que pode ser, passa 

por uma triagem. Com isso, Foucault supõe 

 
que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo tempo 
controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número de 
procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, dominar 
seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível materialidade 
(FOUCAULT, 1999, p. 8-9).  

 

Nesses processos de apuração dos discursos, destaca-se os sistemas de 

interdição e de exclusão. Sobre a interdição, o filósofo, cita três tipos mais comuns, 

embora suas formas possam ser mais abundantes: o tabu do objeto, o ritual da 

circunstância e o direito privilegiado ou exclusivo do sujeito que fala. O tabu do objeto 

designa a seleção de termos que podem ser ditos socialmente, isto é, aqueles que 

podem ser discutidos na sociedade, levando em conta cada cultura. Nesse âmbito de 

exclusão, a sexualidade se destaca como um dos discursos mais silenciados e 

apagados. Já o ritual da circunstância refere-se aos discursos que só podem ser 

proferidos em dadas conjunturas, assim, não se admite na igreja o uso de discursos 

maliciosos ou incitadores do ódio, considerando o fato de esta ser tida como um 

recinto sagrado, local para a proliferação do amor e da paz de espírito. E o direito 

exclusivo do sujeito que fala, representa o fato de existirem discursos que só podem 

ser enunciados por sujeitos autorizados. Não é qualquer sujeito que pode discursar 

sobre os avanços na criação de um remédio contra o câncer, por exemplo, mas 

somente aquele autorizado a entrar na ordem do discurso médico-científico, na qual 

um marceneiro seria desqualificado ao proferir tal informação. 

Quanto aos sistemas de exclusão, Foucault (1999) destaca a palavra proibida, 

a segregação da loucura e a vontade de verdade.  Foi do terceiro que o autor falou 

mais longamente. A vontade de verdade, apoiada por um suporte e uma distribuição 

institucional, tende a exercer sobre os discursos uma espécie de poder repressor, 

levando em consideração o fato de, quase todo o mundo, querer ter o seu discurso 

aceito como verdadeiro, pois é por ele que se obtém o poder:  

 

O importante, creio, é que a verdade não existe fora do poder ou sem poder 
(não é a recompensa dos espíritos livres, o filho das longas solidões, o 
privilégio daqueles que souberam se libertar). A verdade é deste mundo; ela 
é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos 
regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua 
‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz 
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funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias que permitem 
distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 
uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a 
obtenção da verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que 
funciona como verdadeiro (FOUCAULT, 1979, p. 10).  

 

O autor compreende a verdade como um conjunto de procedimentos regulados 

para a produção, a repartição, a lei, a circulação e os funcionamentos dos discursos, 

não importando que, para isso, ela precise ser fabricada. Desta forma, o essencial, 

para esse regime é fazer com que o discurso passe como verdadeiro, e caso o 

discurso do sujeito não seja visto como verídico, corre-se o risco dele ser taxado como 

louco, anormal. Daí provém, como já mencionamos, as práticas divisoras. Havendo 

só uma verdade, o sujeito acaba sendo excluído socialmente e essa segregação, 

indubitavelmente, dá origem a nossa vontade de saber, pois a verdade é criada pelos 

sujeitos que detêm o direito institucional de serem portadores de um saber: científico, 

jurídico, literário, filosófico, midiático, entre outros.  Logo, a verdade é uma produção 

do saber. E ao mesmo tempo, como frisa Gregolin (2015), é da ordem do 

acontecimento, já que ela ocorre em lugar e tempo determinados. Por conta disso, 

segundo a autora, “um discurso só é aceito em uma época quando segue uma 

racionalidade, o modo de legitimar a separação entre o verdadeiro e o falso, isto é, se 

diante do verdadeiro e do falso se posiciona de acordo com a vontade de verdade 

vigente em uma época” (GREGOLIN, 2015, p. 192). Desse modo, a verdade é, 

também, da ordem da história e do sujeito legitimado.   

A verdade, enquanto fabricação não é encontrada, mas suscitada. Ela não se 

dá por mediação de instrumentos é “provocada por rituais, atraída por meio de ardis, 

apanhada segundo ocasiões: estratégia e não métodos” (FOUCAULT, 1979, p. 66). A 

verdade representa um acontecimento produzido pelas relações de poder. Nas 

mídias, quando a mulher aparece erotizada, podemos perceber uma fabricação da 

verdade sobre o corpo feminino, impudico, fazendo da mulher um sujeito desejante 

de sexo, insaciável, como apontam algumas publicidades de lingeries, roupas, 

acessórios, automóveis, cervejas, entre outras. 

Ligados aos sistemas de interdição e aos mecanismos de verdade encontramos 

a noção de moral em Foucault (1984, p. 26), entendida por ele como: 

 

Um conjunto de valores e regras de ação propostas aos indivíduos e aos 
grupos por intermédio de aparelhos prescritivos diversos, como podem ser a 
família, as instituições educativas, as Igrejas, etc. [...] Porém,  por  “moral”  
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entende-se  igualmente  o  comportamento  real  dos indivíduos em  relação  
às regras  e  valores  que  lhes são  propostos:  designa -se, assim,  a  maneira  
pela  qual  eles  se submetem  mais ou  menos completamente  a  um  
princípio  de  conduta;  pela  qual  eles obedecem  ou  resistem  a  uma  
interdição  ou  a  uma  prescrição;  pela  qual  eles  respeitam ou  negligenciam  
um  conjunto  de  valores;  o  estudo  desse  aspecto  da  moral  deve  
determinar  de  que  maneira,  e  com  que  margens  de  variação  ou  de  
transgressão, os indivíduos  ou  os  grupos  se  conduzem  em  referência  a  
um  sistema   prescritivo que  é explícita  ou  implicitamente  dado  em  sua  
cultura,  e  do  qual  eles  têm  uma  consciência mais  ou  menos  clara.  
Chamemos a esse nível de fenômenos a “moralidade dos comportamentos”. 

 

A interdição seria a forma de barrar o que fere a moral de uma sociedade, seus 

princípios e bases éticas e a verdade a criadora dessa noção de moral. A moral para 

Foucault (1984) não é um princípio apenas da sociedade, mas faz parte do próprio 

sujeito moral, como exemplo o autor cita a fidelidade dentro do casamento, que para 

ele pode dizer respeito a uma conduta imposta pela religião ou a um princípio próprio 

do sujeito, em relação ao seu domínio de si; ela pode ser uma conduta moral  que 

demonstra “um  distanciamento repentino  e  radical  a  respeito  do  mundo;  ela  pode  

tender  a  uma  tranquilidade  perfeita  da  alma,  a  uma  total  insensibilidade  às 

agitações  das  paixões,  ou  a  uma  purificação  que  assegura a salvação após a 

morte e a imortalidade” (FOUCAULT, 1984, p. 28). Em súmula, a moral é um certo 

modo de ser do sujeito, não podendo ser reduzida às leis ou regras, mas está ligada 

à posição do sujeito em relação aos preceitos que ele acredita ser verdadeiros na 

sociedade. Posto isto, é válido perguntar: que ideia de moral sobre os 

comportamentos femininos carrega a nossa sociedade contemporânea, tendo em 

vista o histórico ocidental de preservação da pureza e virgindade feminina? Que moral 

é esta que recrimina a mulher estuprada por estar usando um short curto ou um 

decote, mas ao mesmo tempo mostra em alguns segmentos das mídias, mulheres 

seminuas para a promoção de um produto, por exemplo? Que moral segue o sujeito 

enunciador desses tipos de discursos? É sobre essa moral que falaremos ao longo do 

nosso trabalho, mesmo que por vezes de forma implícita, a moral social e também a 

do sujeito dito “ético”, permeada pelos poderes históricos de dominação masculina.  

 Sobre o poder, ele é criador de verdades e por isso, nas palavras de Foucault 

(1979) ele é aquilo pelo que se luta, algo que se quer apoderar. Porém, o poder é 

pensado pelo filósofo, não como pertencente a um só sujeito, mas como circulatório, 

isto é, exercido em várias direções, em uma rede capilar, à qual nada ou ninguém 

escapa. “Nas suas malhas os indivíduos não só circulam, mas estão sempre em 

posição de exercer este poder e de sofrer a sua ação; nunca são alvo inerte ou 
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consentido do poder, são sempre centros de transmissão” (FOUCAULT, 1979, p. 103). 

Assim, o poder não se aplica aos sujeitos: passa por eles e os constitui. Dito de outro 

modo, o que existe são práticas ou relações de poder funcionando discursivamente.  

Logicamente, nessa máquina, ninguém ocupa o mesmo lugar; no entanto, 

alguns lugares e sujeitos são preponderantes e podem ocupar efeitos de supremacia, 

como ocorre com o homem na história da humanidade, sempre detentor do poder 

sobre a vida das mulheres, por ligar o poder a um domínio estritamente individual e 

não circular.  

Por ser caracterizado como um modo de ação de alguns sobre outros, Foucault 

inclui, no exercício do poder, a liberdade como peça essencial para a sua existência. 

O poder só pode ser exercido sobre sujeitos livres, “enquanto livres – entendendo-se 

por isso sujeitos individuais ou coletivos que têm diante de si um campo de 

possibilidade onde diversas condutas, diversas reações e diversos modos de 

comportamento podem acontecer” (FOUCAULT, 1995, p. 244). Não há poder onde as 

relações estão subjugadas. A escravidão, por exemplo, como bem cita Foucault 

(1995), não é uma relação de poder. Nessa situação os sujeitos escravizados são 

tratados como propriedades, não podendo resistir à vontade de seus donos. Na 

escravidão, ao invés do poder, temos uma relação de coerção, já que quando a 

liberdade se abstrai, só sobra a violência. 

As relações de poder só existirão por meio de uma insubmissão da liberdade, 

por isso não existe poder sem resistência, sem uma escapatória ou fuga.  “Toda 

relação de poder implica, então, pelos menos de modo virtual, uma estratégia de luta, 

sem que para tanto venham a se superpor, a perder a sua especificidade e finalmente 

a se confundir” (FOUCAULT, 1995, p. 280). Voltando ao exemplo das relações de 

gênero, a resistência das mulheres a essa subjugação masculina pode ser expressa 

por meio dos movimentos feministas e de sua luta transversal pelo mundo contra a 

supremacia masculina de poder. Assim, o movimento das mulheres questiona o status 

quo masculino e reivindica direitos igualitários entre os gêneros, firmando o direito de 

“ser diferente” dentro de uma sociedade patriarcal.  

O poder também está, substancialmente, ligado à questão do saber e vice-

versa.  Ora, o poder não pode ser exercido sobre os indivíduos, segundo Revel (2005, 

p. 78), “sem produzir igualmente, a partir deles e sobre eles, um discurso de saber 

que os objetiva e antecipa toda experiência de subjetivação”. A estudiosa articula a 

relação entre o poder/saber de forma dupla: poder de extrair dos indivíduos um saber 
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que lhe é próprio, e poder de extrair um saber sobre esses indivíduos, submetidos às 

disciplinas, ao controle, mostrando que esse poder busca analisar as condutas do 

sujeito por meio de seus desejos, seus pensamentos, seus afetos, seus modos de ver 

a si e ao outro; fazendo da própria vida do sujeito um campo de aplicação dos 

biopoderes, responsáveis por atuar sobre os corpos e sobre a vida. 

Foucault identifica, assim como os filósofos clássicos, o poder a partir da 

soberania (DINIZ e OLIVEIRA, 2014). Esse direito, segundo Foucault (1988), advém 

da velha pátria potestas romana, cedendo ao patriarca da família o direito de “dispor” 

da vida de seus filhos e escravos, já que ele as tinha dado: a do filho pelo esperma, e 

a do escravo pela alimentação. O que lhe assegurava o direito de “deixar viver” ou 

“fazer morrer”. A partir do século XVIII, as tecnologias de poder foram se 

aperfeiçoando sobre os corpos, graças à invenção da categoria sujeito, pois é nos 

corpos dos sujeitos que recaem os exercícios do poder.  

 

Isto ocorre com a institucionalização das escolas, dos hospitais, dos quartéis, 
das prisões entre outros ambientes denominados como instituições de 
“sequestro”. Esta denominação é utilizada pelo fato de individualizar o sujeito 
e usar técnicas disciplinares para docilizá-lo. Ao lado do poder disciplinar, 
surgirá no final do século XVIII um tipo de poder que será nominado por 
Foucault de biopoder [...] cujo foco não é o corpo indivualizado mais o coletivo 
(DINIZ e OLIVEIRA, 2014, p. 143).  

 

Conforme Diniz e Oliveira (2014), o biopoder não se diferencia apenas do poder 

disciplinar, mas sobretudo do poder monárquico, pois, enquanto na soberania existia 

o direito do rei de “fazer morrer ou deixar viver”, no biopoder surge uma preocupação 

com a preservação da vida e da espécie, eliminando tudo aquilo que pode prejudicar 

o bem estar da população e da sociedade. Já as disciplinas representam as técnicas 

que impõe a esses corpos proibições, limitações ou obrigações.  Para Foucault (1987, 

p. 119), 

 
o momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 
corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 
tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 
mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto mais útil, e 
inversamente. 

 

Formula-se então uma política de opressão dos corpos, calculada na 

manipulação de suas condutas e comportamentos. Para o cumprimento das 

disciplinas é necessário a vigilância constante destas matérias corpóreas por outros 

sujeitos e/ou instituições, como a família, a escola, o exército, a prisão, o convento, a 
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fábrica, o quartel etc.  Organizações de confinamento, responsáveis por moldarem o 

sujeito, através de regras, a fim de enquadrá-los dentro de uma ordem do discurso, 

calcada em uma FD específica.  

Como principal modelo de vigilância, no século XIX, Foucault cita o panoptismo 

de Geremy Bentahm. Uma construção em anel e no centro uma torre rodeada por 

janelas, que se abrem sobre a face interna desse anel. 

 

A construção periférica é dividida em celas cada uma atravessando toda a 
espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, 
correspondendo às janelas da torre; outra, que dá para o exterior, permite 
que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na 
torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, 
um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da 
torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas 
cativas nas celas, da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em 
que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente 
visível (FOUCAULT, 1987, p. 166).  

 

O panoptismo permitia, através dessa organização espacial, fazer do sujeito 

vigiado, o seu próprio vigia. Sabendo que estava sendo observado, o sujeito se auto-

disciplinava automaticamente, mais das vezes, por medo de sua punição, caso não 

cumprisse as regras da instituição, a qual estava encarcerado. O vigia, através da 

arquitetura semicircular, podia ver toda a movimentação dos sujeitos, assumindo certa 

responsabilidade sobre a vida deles. Até o início do século XX, o pan-óptico tornou-

se o modelo de exercício de poder mais eficaz sobre os corpos, tornando-os o 

princípio de sua proporia sujeição. Logo a diante temos a planta dessa arquitetura:  
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Figura 2: Planta do pan-óptico, Jeremy Bentham.  

 
               Fonte: Foucault (1987, sem página). 

 

Deleuze (1992) alega que, na atualidade, estamos vivendo uma transição da 

sociedade disciplinar para a sociedade de controle. Diferentemente da primeira, na 

qual a transmissão do poder se dava basicamente por instituições arquitetônicas; na 

sociedade de controle temos uma espécie de antiedificação, um processo que se 

desloca para o universo da cibercultura, operando por “máquinas de informática e 

computadores, cujo perigo passivo é a interferência, e o ativo a pirataria e a introdução 

de vírus” (DELEUZE, 1992, p. 223). Com o advento da pós-modernidade, conforme 

Lyon (2013), também vemos o avanço do modelo pan-óptico para o pós-pan-óptico, 

proposto por Bauman, pois, ao invés do poder ficar restrito dentro de paredes, janelas 

ou muros, ele passa a circular de forma mais livre, principalmente pelas tecnologias 

eletrônicas, fazendo do inspetor um sujeito, por vezes, inalcançável, já que 

diferentemente de pan-óptico onde se sabia da existência de um vigia, hoje sua 

presença é desconhecida ou inatingida, graças à aparente obscuridade dos meios 

digitais.  

O panoptismo na pós-modernidade representa uma dimensão de sociedade 

autovigiada pelas tecnologias, seja por meio de câmeras de segurança espalhadas 

pelas casas e nas ruas; pelos cartões bancários (em que a agência bancária, ou por 

ventura, um hacker, pode ter acesso à conta do sujeito, números de documentos 

pessoais, senhas etc.); ou pelas mídias, por meio dos jornais (os quais noticiam o 
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cotidiano das cidades, dos municípios e dos países); pelas revistas e programas de 

fofoca (os quais contam a vida dos famosos); pelas redes sociais, como Facebook, 

Twitter, Whatsaap, Instagram etc. (as quais possibilitam conhecer um pouco do outro, 

por meio de fotos e postagens) dentre, inúmeros, mecanismos de vigilância em rede.  

Para Lopes e Santos [2010?]7, um dos fenômenos recentes derivados das 

chamadas sociedades de controle são os reality shows, tais como o Big Brother Brasil, 

transmitido pela Rede Globo e A Fazenda e A casa, ambos televisionados pela Rede 

Record. Neste tipo de entretenimento, os sujeitos são levados a situações de disputa 

entre si e dão margem a uma série de julgamentos por parte dos telespectadores, que 

devem votar para a permanência ou não, dos participantes no programa, 

considerando a forma como estes conduzem as suas condutas dentro do jogo. Nesse 

espaço os vigias não são mais sujeitos institucionalizados, como ocorria no 

panoptismo, mas pessoas comuns/telespectadores, com o poder em suas mãos, 

através do voto. Este modelo de vigilância representa o que Thomas Mathiesen, 

conforme Bauman (2013), chama de sinóptico, quando muitos vigiam poucos, 

diversamente do pan-óptico, no qual poucos vigiavam muitos, representando um 

modelo de vigilância, sem vigilantes reconhecidos.  

Entrecruzando estes processos, consoante Bruno (2013), a atividade de 

vigilância hoje está voltada para três elementos centrais, assim como no pan-óptico: 

observação, conhecimento e intervenção. A primeira, segundo a autora, pode ser 

efetivada de diferentes modos (visualmente, mecanicamente, eletronicamente ou 

digitalmente), implicando “a inspeção regular, sistemática e focalizada de indivíduos, 

populações, informações ou processos comportamentais, corporais, psíquicos, 

sociais, entre outros” (BRUNO, 2013, p. 18). Já o segundo elemento, leva em conta 

toda essa observação para acumular informações sobre o vigiado, transformando-as 

em conhecimento capaz de agir sobre suas escolhas, subjetividades ou 

comportamentos.  Daí originando o terceiro elemento, a intervenção de suas 

condutas, caso elas não estejam de acordo com os padrões pré-estabelecidos 

socialmente.  

A intervenção, citada por Bruno (2013) pode ser vista na nossa sociedade 

moderna pela inculcação de valores sociais e históricos nos discursos que circulam 

nas mídias, para dar um exemplo, quando a mulher aparece em publicidades de 

                                                           
7 Data provável de publicação.  
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produtos de limpeza descritas como a rainha do lar, temos uma intervenção das 

condutas femininas sobre a sua emancipação econômica, ratificando o papel da 

mulher como dona de casa.  Essa imagem de “mulher ideal” gera o governo do outro, 

ou seja, disciplina a conduta das mulheres, inclinando-as para o lar, tendo em vista o 

poder persuasivo das mídias.  

Para encontramos todos esses elementos dentro da análise do nosso corpus é 

de fundamental importância estudarmos também o conceito de memória, porém não 

aquela memória estudada pela psicolinguística ou a neurociência, em busca dos 

processos mentais, mas a memória social, ligada à história e à linguagem. Foucault 

(2008, p. 139) define a memória como o “sistema que permite, usualmente, arrancar 

o discurso passado de sua inércia e reencontrar, num momento, algo de sua 

vivacidade”. A memória, para o autor, se relaciona com o levante de temas esquecidos 

na história, dos discursos apagados, não ditos, e até mesmo, destruídos. Ela é o 

mecanismo responsável por procurar saber que modo de existência caracteriza o 

enunciado, independente da sua espessura temporal ou enunciação.  

Embasado na noção de FD de Foucault, Courtine (2014) vê a memória como 

um elo existente entre formulações anteriores e posteriores, repetidas, transformadas 

ou refutadas durante a pluralidade dos tempos históricos, assim “a noção de memória 

discursiva concerne à existência histórica do enunciado no interior de práticas 

discursivas regradas por aparelhos ideológicos” (COURTINE, 2014, p. 105), ou seja, 

ela é o elo entre o passado e o presente, mesmo que sofra modificações por 

determinadas instituições, como a igreja, por exemplo, que criou memórias sobre a 

conceptualização do pecado, transmitindo-as ao seus seguidores.  

Maurice Halbwachs em Les cadres sociaux de la mémorie afasta-se, como 

aponta Fonseca-Silva (2007), da filosofia de Bérgson e da noção de inconsciente de 

Freud, ao buscar inspiração para a formulação da sua teoria sobre a memória nos 

trabalhos de Émille Durkheim, principalmente, no que toca a determinação social do 

conhecimento humano. Daí derivando, posteriormente, o conceito de memória 

coletiva. Halbwachs (2006) caracteriza a memória como aquilo vivo na consciência de 

um grupo, de um indivíduo ou de uma comunidade. Seguindo o preceito de 

representação coletiva durkheirniano, Halbwachs (2006) vê a criação das memórias 

sempre de forma coletiva, originadas a partir do grupo, ao qual o sujeito faz parte. 

Em sua análise da memória coletiva, consoante Pollak (1989), Halbwach 

destaca a força dos diversos pontos de referência que estruturam nossa memória e 
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que nos insere na memória da coletividade a qual pertencemos. Entre eles incluem-

se evidentemente, segundo o autor, os monumentos, esses lugares de memória, já 

analisados por Pierre Nora: o patrimônio arquitetônico e seu estilo, os personagens 

históricos constantemente lembrados, as tradições e costumes, as paisagens, o 

folclore e a música, certas regras de interação e, até mesmo, a tradição gastronômica.  

 

Na tradição metodológica durkheimiana, que trata fatos sociais como coisas, 
torna-se possível tomar esses diferentes pontos de referência como 
indicadores empíricos da memória coletiva de um determinado grupo, uma 
memória estruturada com suas hierarquias e classificações, uma memória 
também que, ao definir o que é comum a um grupo e o que, o diferencia dos 
outros, fundamenta e reforça os sentimentos de pertencimento e as fronteiras 
sócio-culturais (POLLAK, 1989, p. 3). 
 

Para Pollack (1989), na abordagem de Durkheim, a ênfase é dada à força 

quase institucional da memória coletiva, através de sua duração, continuidade e 

estabilidade trazidas pelas lembranças. Assim Halbwachs, longe de ver nessa 

memória coletiva, um imperativo ou uma força dominante, intensifica as atribuições 

“positivas desempenhadas pela memória comum, a saber, de reforçar a coesão social, 

não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo, donde o termo que utiliza, de 

‘comunidade afetiva”’ (POLLACK, 1989, p. 3). Ou seja, comunidade possuidora de 

lembranças em comum.  

A lembrança, de acordo com Halbwachs (2006) sempre permanecerá coletiva, 

por mais que se trate de eventos, os quais apenas nós estivemos envolvidos. Como 

exemplo o autor cita o fato de um sujeito entrar em sua casa, sem estar na companhia 

de alguém, sem dúvida, durante esse tempo, ele esteve sozinho, na linguagem 

corriqueira. “Mas lá não esteve só senão na aparência, posto que, mesmo nesse 

intervalo, seus pensamentos e seus atos se explicam pela sua natureza de ser social” 

(HALBWACHS, 2006, p. 36). Solitário ou não o sujeito nunca deixou de criar suas 

lembranças a partir de uma exterioridade, da sociedade partícipe, que é coletiva.   

Nora, em seu célebre texto Entre memória e história: a problemática dos 

lugares, estabelece a distinção entre memória e história. Para ele, 

 

a memória é a vida, sempre carregada por grupos vividos e, nesse sentido, 
ela está em permanente evolução, aberta à dialética da lembrança e do 
esquecimento, inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e repentinas 
revitalizações. [Já] a história é a reconstrução sempre problemática e 
incompleta do que não existe mais (NORA, 1981, p. 9). 
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Consoante o autor, a memória é um fenômeno sempre corrente, um elo no 

eterno presente e a história apenas uma representação do passado, tendo em vista 

que a memória sempre permanece viva dentro do grupo, se suprindo de lembranças, 

mesmo que vagas, “telescópicas, globais ou fluentes, particulares ou simbólicas, 

sensível a todas as transferências, cenas, censuras ou projeções” (NORA, 1981, p. 

9). E a história sempre opera intelectualmente por meio do discurso crítico e racional, 

devendo ser arquivada. Já a memória emerge de um grupo, que, ao mesmo tempo, a 

une e dá vida, havendo tantas memórias, quanto tantos grupos existirem. A história, 

para Nora (1981), é uma destruidora da memória espontânea, cuja única missão é 

repeli-la. A história, seria então, para o autor, a desligitimação do passado realmente 

vivido.  

Halbwachs (2006) também irá opor história e memória. Defendendo que a 

história é o lugar da objetividade, da não implicação do sujeito genérico, ocorrendo 

apenas no plano factual. A história começa quando a memória termina, “no momento 

em que se apaga ou se decompõe a memória social. E a memória acaba quando não 

tem mais como suporte um grupo que a faz funcionar física e efetivamente” 

(FONSECA-SILVA, 2007, p. 17). E se um grupo some, consoante Fonseca-Silva 

(2007), a única forma de salvar uma lembrança é fixa-las em uma narrativa, pois os 

pensamentos se desvanecem, mas os escritos perduram.  

Porém, é válido destacar que Foucault, em seus inscritos, não trabalha com a 

história tradicional, esta desqualificada por Nora (1981) e Halbwachs (2006), mas com 

a nova história, a partir dos escritos de Nietzsche. Para Foucault (2008, p. 8, grifos do 

autor), a história clássica “se dispunha a ‘memorizar’ os monumentos do passado, 

transformá-los em documentos e fazer falarem estes rastros que, por si mesmos, 

raramente são verbais, ou que dizem em silêncio coisas diversas do que dizem”. No 

entanto a nova história para ele, faz, justamente, o contrário, transforma os 

documentos em monumentos, voltando-se para a arqueologia do presente, decifrando 

os rastros deixados pelos homens na história, agrupando, inter-relacionando e 

organizando em conjunto, estes registros deixados para trás.   

 O objetivo de Foucault com a nova história, segundo Gregolin (2006, p. 163),   

 

foi colocar em questão os métodos, os limites, os temas próprios da História 
tradicional, criticando o fato de ela voltar sua atenção para os longos períodos 
e acentuar a alternância entre equilíbrios, regulações e continuidades, 
apagando, assim, a dispersão, os acidentes, a descontinuidade.  
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  Para Foucault, a história oficial possui visibilidades intencionais, está sempre 

incompleta, organizando-se a partir de uma narrativa linear de sequências de 

acontecimentos tomados em uma “hierarquia de determinações e os indivíduos são 

apreendidos no interior de sua totalidade que os ultrapassa e brinca com eles, mas da 

qual eles são, ao mesmo tempo, os atores poucos conscientes” (GREGOLIN, 2006, 

p. 164). Nessa brincadeira, as mulheres foram colocadas às margens na história 

oficial, escrita e regida pelos homens. Nunca chegando a ser atrizes, apenas meras 

coadjuvantes, por meio do silenciamento de seus discursos. Em suma, a nova história 

busca restaurar o que foi apagado, interrompido ou camuflado, não para entender os 

documentos, extraindo deles uma suposta verdade, mas para entender o que são 

esses espaços de dispersão temporal, a partir dos quais nascem os sentidos 

historicamente demarcados (GREGOLIN, 2006).  

 LeGoff (2003, p. 201), ao se referir ao olhar de Foucault sobre a nova história 

conta que este tinha o desejo “de substituir a historiografia tradicional por uma história 

da história que estaria sujeita, como um conjunto do campo histórico, a rupturas, a 

descontinuidades”, e não como um majestoso campo da história oficial, cada vez mais 

“científico” e preciso.  

 Designada por Foucault (2008, p. 11), também com o nome de história nova, 

este campo busca colocar em questão os princípios de coesão da história tradicional, 

problematizando “as séries, os recortes, os limites, os desníveis, as defasagens, as 

especificidades cronológicas, as formas singulares de permanência, [e] os tipos 

possíveis de relação” dos fatos. Todavia, isso não quer dizer que, a nova história 

busca, conforme o autor, a pluralidade de histórias justapostas e independentes umas 

das outras, mas ao contrário, ela quer demostrar as diferentes relações que podem 

existir em variadas FDs, ou seja, que quadros são possíveis construir a partir dessa 

associação.  

Assim, levando em conta a nova história, esta pesquisa busca, por meio das 

mídias, resgatar as memórias sobre o estupro contra a mulher, para entender o porquê 

da recorrência constante desse crime na sociedade.  

 

2.2 PELAS CURVAS DO DISPOSITIVO: A PRODUÇÃO DE SENTIDOS NAS MÍDIAS 

 

 A noção de dispositivo aparece na genealogia foucaultina, segundo Revel 

(2005), nos anos de 1970, designando, inicialmente, as estratégias de poder. A autora 
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explica que, a partir do momento em que Foucault se concentra na questão do poder, 

ele deixa de lado os estudos sobre o edifício jurídico da soberania e dos aparelhos 

ideológicos de Estado para se concentrar nos mecanismos de dominação, dando 

origem ao dispositivo. Foucault (1979, p. 138) caracteriza o dispositivo como  

 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, instituições, 
organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, e enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, 
filantrópicas. Em suma o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. 

 

Os elementos discursivos, ou não, presentes no dispositivo comportam, para 

Foucault (1979), um tipo de jogo estratégico capaz de mudar posições diferentes, com 

o objetivo de responder a uma urgência histórica. Inscritos em uma certa manipulação 

de relações de força, os dispositivos para o filósofo englobam dois processos: um de 

sobredeterminação natural e outro de preenchimento estratégico. No primeiro, cada 

efeito discursivo – positivo ou negativo – estabelece uma relação de conexão ou 

discordância com outros efeitos discursivos “e exige uma articulação, um 

reajustamento dos elementos heterogêneos que surgem dispersamente” 

(FOUCAULT, 1979, p. 139). Já no segundo, temos as estratégias utilizadas pelos 

dispositivos para alcançar seus propósitos. Ambos os processos representam uma 

gênese heterogênea inscrita em um jogo de poder-saber.  

Deleuze (1996), ao cartografar o dispositivo de Foucault, comporta-o em três 

dimensões. As duas primeiras, segundo ele, referem-se às curvas de visibilidade e de 

enunciação – máquinas de ver e falar, respectivamente. A visibilidade é feita de linhas 

de luz, “uma maneira como cai a luz, se esbate e se propaga, distribuindo o visível e 

o invisível, fazendo com que nasça ou desapareça o objeto que sem ela não existe” 

(DELEUZE, 1996, p. 1). A visibilidade é aquilo que se deixa ver, a partir das verdades 

construídas, por isso cada época possuí o seu regime de visibilidade próprio (BRUNO, 

2013).  As mídias, por exemplo, representam uma máquina para ver e ser visto, 

quando tornam visíveis valores e crenças fabricadas, criando verdades sobre os 

sujeitos, situações e lugares, elas espetacularizam apenas o conveniente. Já os 

regimes do enunciado, “remetem para as linhas de enunciação sobre as quais se 

distribuem as posições diferenciais de seus elementos” (DELEUZE, 1996, p. 1), em 

outros termos, referem-se àqueles enunciados que só podem ser proferidos por dados 

sujeitos ou instituições, assim como ocorre com a ciência, com os gêneros literários, 

com o espaço jurídico, religioso etc. A terceira e última dimensão, são as linhas de 
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força. O vaivém entre o ver e o dizer, ou seja, a rede de interligação entre os discursos, 

enunciados, proposições, enunciações etc., com as organizações arquitetônicas e as 

instituições, por exemplo. Em síntese, o dispositivo é a teia que envolve o linguístico 

e o não linguístico. 

Generalizando o entendimento sobre o dispositivo, Agamben (2005, p. 13) 

classifica-o como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, 

orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as 

condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes”. Nesse cenário as mídias 

aparecem como um dispositivo produtivo na contemporaneidade. Por meio delas 

reconhece-se a memória de um povo, as lutas travadas, os mecanismos de poder-

saber e as vontades de verdade criadas sobre os sujeitos. Com isso, as mídias 

acabam moldando opiniões e comportamentos e/ou, até mesmo, identidades.  

Ao conceber as mídias como um dispositivo agenciador de verdades, se faz 

desnecessário interrogar: Qual a importância, afinal, de se estudar as mídias? Em 

razão de que, como assinala Silverstone (2005, p. 9), “não podemos escapar à mídia. 

Ela está presente em todos os aspectos da nossa vida cotidiana”. As mídias nos 

rodeiam, seja na rua, em casa, no trabalho; somos dependentes delas, como bem 

disse o autor, seja para fins de entretenimentos, informação, relações pessoais, 

praticidade ou segurança. Escapar das mídias seria uma tarefa árdua, pois um 

simples click no controle da TV, já nos leva a compartilhar de seus discursos e de 

suas verdades. 

As mídias também são responsáveis pela transmissão de crenças. Para 

Charaudeau (2006, p. 46, grifos do autor), elas 

 

dão conta do mundo quanto à maneira de proceder à regulação das práticas 
sociais, ao se criarem normas efetivas de comportamento, e também quanto 
aos discursos de representação produzidos no âmbito do grupo social, para 
avaliar esses comportamentos, criando-se, assim, normas ideais. Estas 
apontam não apenas para os imaginários de referência dos comportamentos 
(o que se deveria fazer ou não fazer), mas também para os imaginários de 
justificativa desses comportamentos (se é do bem ou do mal).  

 

Nas crenças sociais sobre o estupro contra a mulher, o imaginário que 

decorre, de algumas pessoas, ao lerem um noticiário sobre o crime em uma manchete 

de jornal, por exemplo, é justamente avaliar o comportamento da vítima: Onde estava? 

Com quem estava? A que horário? Fazendo o quê? Para logo depois poder justificar 

o porquê do delito ter acontecido e se foi bem feito para a vítima ou não. Nessa cena, 
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as mídias surgem como mediadoras entre o real e o imaginário, criando uma vontade 

de verdade sobre o sujeito. Uma vez que, segundo Navarro (2008b, p. 152) “a mídia 

produz sentidos sobre a identidade do brasileiro [no nosso caso, da mulher brasileira]; 

mais ainda, qualifica essa produção como uma escrita cujas especificidades fazem 

delas uma escrita histórica”. Escrita essa, que vem marcando, neste dispositivo, a 

identidade feminina ligada à sexualidade, à sensualidade ou ao lar. E é por meio deste 

imaginário que se reforça a crença da insaciedade sexual da mulher, a ponto de 

muitos homens acreditarem ser o seu corpo depositório de lascívias.    

No que toca as mídias como um processo de mediação, Silverstone (2005, p. 

33) informa como este processo 

 

implica um movimento de significado de um texto para outro, de um discurso 
para outro, de um evento para outro. Implica a constante transformação de 
significados, em grande e pequena escala, importante e desimportante, à 
medida que os textos da mídia e textos sobre a mídia circulam em forma 
escrita, oral e audiovisual, e à medida que nós, individual e coletivamente, 
direta e indiretamente, colaboramos na sua produção.  
 

A mediação é uma espécie de hermenêutica, pois, busca não só permear 

significados, mas também interpretar sentidos e repassá-los adiante, levando em 

conta as FDs de cada segmento midiático. Baseado em George Steiner, Silverstone 

(2005) nos explica como a mediação representa uma tradução, por nunca está 

completa ou acabada, e por ser sempre transformativa, estando dividida em quatro 

processos: confiança, agressão, apropriação e restituição. O primeiro refere-se ao 

otimismo de se acreditar que o significado que queremos repassar por um discurso 

será compreendido pelo receptor, ou seja, sobreviverá às várias traduções. O 

segundo, toca “a violência que fazemos aos significados alheios” (SILVERSTONE, 

2005, p. 35), é uma agressão porque todos os atos de compreensão, são apropriados, 

tomados, logo violentos. O terceiro significa levar essa compreensão para casa, é a 

consumação da apropriação dos discursos das mídias. O quarto e último trata da 

reavaliação, tendo em vista nenhuma tradução ser perfeita, fazendo com que o 

receptor reveja o seu entendimento.  

Em meio ao processo de mediação ou tradução estão envoltos produtores e 

consumidores, estes últimos, quase sempre, são responsáveis pela criação dos 

discursos das mídias. Apoiadas nos desejos dos consumidores as mídias transmitem 

aquilo que o outro quer ver, ouvir, consumir, vestir, calçar ou ter, para isso se utilizam 
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de uma gama variada de enunciados orais, escritos, icônicos, audiovisuais, entre 

outros, criando um vasto arquivo midiático. Algo a ser esclarecido no próximo tópico.  

 

2.3 O ARQUIVO E O CORPUS DISCURSIVO: TRILHANDO O TRAJETO TEMÁTICO 

DA PESQUISA 

 

 O conceito de arquivo é de fundamental importância para se compreender 

quais foram os critérios utilizados para a seleção do nosso corpus de pesquisa. Pois, 

por meio dele, pudemos traçar, junto aos objetivos, o nosso trajeto temático. Foucault 

(2000, p. 95, grifos do autor) em seu texto intitulado Sobre a Arqueologia das ciências: 

resposta ao Círculo de Epistemologia, expõe que o que chama de arquivo, não se 

trata da 

 

totalidade de textos que foram conservados por uma civilização, nem um 
conjunto de traços que puderam ser salvos de seu desastre, mas o jogo das 
regras que, numa cultura, determinam o aparecimento e o desaparecimento 
de enunciados, sua permanência e seu apagamento, sua existência 
paradoxal de acontecimentos e de coisas.  
 

Assim, o arquivo pode ser entendido como “o sistema geral de formação e 

transformação dos enunciados” (FOUCAULT, 2008, p. 148, grifos do autor), 

responsável pelo não acúmulo das coisas ditas em uma massa amorfa. Conjecturar a 

análise dos discursos sobre o estupro, nas mídias, sob a ótica do arquivo, é trata-los 

não como documentos, mas como monumentos permanentemente guardados na 

memória coletiva (responsável pela revitalização ou apagamento do passado). É 

interpretar as tantas coisas ditas, pelos sujeitos, sobre o estupro, e os jogos de força 

e de poder responsáveis por fazer dos discursos de posse do corpo feminino, nas 

mídias, algo aceitável.   

A noção foucaultiana de arquivo foi inserida na AD, em sua terceira época, 

por Courtine, ao estudar o discurso comunista endereçado aos cristãos. O autor utiliza 

o termo arquivo para explicar a noção de forma de corpus como um procedimento de 

estruturação e operacionalização de uma montagem material de um corpus 

discursivo. Sobre isso Courtine (2014, p. 115, grifos do autor) comenta: 

 

Tal concepção não considerará um corpus discursivo como um conjunto 
fechado de dados dependentes de uma certa organização; fará, ao contrário, 
do corpus discursivo um conjunto aberto de articulações cuja construção não 
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é efetuada de uma vez por todas no início do procedimento de análise: 
concebemos aqui um procedimento de AD como um procedimento de 
interrogação regulado por dados discursivos, que prevê as etapas sucessivas 
de um trabalho sobre corpus ao longo do próprio procedimento. Isso implica 
que a construção de um corpus discursivo só possa estar perfeitamente 
acabada ao final do procedimento.   
 

Efetua-se, desse modo, para o estudioso, uma ruptura com o corpus 

entendido como um “conjunto de sequências discursivas, estruturado segundo a 

articulação, o cruzamento, ou a composição de dois planos de determinações” 

(COURTINE, 2014, p. 114, grifo do autor), estando o primeiro plano ligado às 

condições de produção de uma sequência discursiva determinada e o segundo à 

“condição de formação de um processo discursivo no seio de uma formação discursiva 

de referência” (COURTINE, 2014, p. 114), que se caracteriza pelo domínio da 

memória, da atualidade e da antecipação.  Após essa ruptura, Courtine passa a 

entender o arquivo como uma prática “que faz surgir uma multiplicidade de enunciados 

como tantos acontecimentos regulares, como tantas coisas oferecidas ao tratamento 

e à manipulação” (FOUCAULT, 2008, p. 147), fazendo do arquivo, a lei do dizível e 

do indizível, o instrumento refinador dos enunciados.  

Considerando que as mídias contêm um arquivo vasto de discursos sobre o 

estupro contra a mulher, foi necessário delimitar um corpora de pesquisa, o qual foi 

escolhido de acordo como o nosso trajeto temático: o estupro contra a mulher e a 

disciplina do corpo feminino. Este desmembrado em três eixos: a) a mulher e o corpo 

disciplinado; b) a mulher e a sexualidade; c) a mulher e o estupro.  

Para que possamos entender os feixes de sentido originários a partir do nosso 

trajeto temático pelas mídias, recorremos à noção de tema, de acordo com 

Guilhaumou e Maldidier. Para os pesquisadores, 

 

a noção de tema não remete, aqui, nem à análise temática, tal como é 
praticada pelos críticos literários, nem aos empregos que dela se faz na 
linguística. Essa noção supõe a distinção entre “o horizonte de expectativas” 
– o conjunto de possibilidades atestadas em uma situação histórica dada – e 
o acontecimento discursivo que realiza uma dessas possibilidades, inscrito o 
tema em posição referencial (GUILHAUMOU e MALDIDIER, 2014, p. 172).  

 

O acontecimento discursivo, ao qual os autores se referem não se confunde 

com a notícia, nem com o fato designado pelo poder, muito menos com a coisa erigida 

pelo historiador; mas adverso a isso, ele só pode ser entendido pelo entrecruzamento 

da dispersão dos discursos em um determinado tempo (GUILHAUMOU e 
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MALDIDIER, 2014). Isso nos permite falar em trajeto temático sobre o tema “estupro 

contra a mulher”, porquanto é possível fazer uma descrição/interpretação dos 

discursos sobre o estupro não apenas em uma única materialidade discursiva, mas 

em copiosas materialidades, como bem apontam os autores ao relatarem o que é o 

trajeto temático, detalhado por eles como: o “novo” no interior de uma repetição de 

discursos, que se dá através do reconhecimento de tradições retóricas, de formas de 

usos de escrita e de usos da linguagem.  Esse “novo” se fundamenta “em um vaivém 

de atos linguageiros de uma diversidade e atos de linguagem que podemos analisar 

linguisticamente e nos quais os sujeitos podem ser especificados” (GUILHAUMOU e 

MALDIDIER, 2014, p. 173).  

Segundo Guilhaumou e Maldidier (2014) o trajeto temático “não se restringe 

aos limites da escrita, de um gênero, [ou] de uma série”, mas deve considerar os 

trajetos de sentido que reproduzem os acontecimentos da linguagem, por isso 

escolhemos não nos apegarmos a um gênero do discurso único, para a análise do 

nosso corpus de pesquisa, mas caminhar pelos diversos gêneros presentes no 

arquivo das mídias. Para tanto, fizemos um recorte e optamos por trabalhar com os 

gêneros: publicidade, propaganda, música, manchete de jornal, notícia, comentário, 

acordão, selfie etc., fazendo uma seleção que nos possibilitasse associar 

semanticamente os discursos sobre o estupro contra a mulher nas mídias, em 

conjunto com o nosso trajeto temático e os seus eixos.  

Nesta pesquisa, o “novo” no interior da repetição, de que trata Guilhaumou e 

Maldidier (2014), se refere à presença da cibercultura8, dispositivo de poder 

inexistente em tempos passados. Buscamos mostrar como a visibilidade do crime 

representa uma nova forma de ver o estupro na atualidade, mais das vezes, como um 

espetáculo, uma maneira de atrair espectadores. Os jornais, principalmente, 

costumam expor fotos das vítimas após o abuso, não bastando a dor e o sofrimento, 

seus corpos são colocados à cena de comprovação, isso sem falar na 

espetacularização do ato: como foi feito, onde, por quem, por qual motivo. A 

visibilidade das tecnologias, hoje, dissemina de forma mais vasta o crime, o que não 

acontecia em tempos passados, quando muitos casos ficavam impunes pelo não 

                                                           
88 O termo cibercultura, conforme Lévy (1999, p. 17) representa um “conjunto de técnicas (materiais ou 
intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem 
juntamente com o crescimento do ciberespaço”, ou seja com a interconexão mundial dos 
computadores.    
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conhecimento social da violação da vítima, haja vista, a vergonha da família em ter 

uma mulher desonrada em casa, hoje, no entanto, os casos de estupro são veiculados 

e conhecidos por todo o mundo, graças à rede mundial de computadores.  

Conforme Guilhamou (2009), o trajeto temático representa a regularidade do 

enunciado ao longo de um eixo temporal. O que nos liga à noção de memória. Citando 

o autor, Fernandes (2008, p. 70) aclara que o trajeto temático “aciona a memória 

discursiva e trabalha com os deslocamentos e efeitos de sentidos de enunciados e 

temas face a seus deslocamentos e mutações sócio-históricos, e a inscrição dos 

sujeitos em diferentes formações discursivas”, possibilitando analisar as 

transformações e mutações dos sujeitos e de seus discursos. Deste modo, o trajeto 

temático nos ajudou a compreender os efeitos de sentido sobre o tema estupro contra 

a mulher nas mídias, ligando um acontecimento ao outro, no interior de uma repetição 

de discursos.   

Escolhemos analisar diversos gêneros do discurso, ao invés de um, por conta 

das noções de trajeto temático e de tema, que nos possibilitam navegar pela dispersão 

enunciativa de diferentes gêneros discursivos, estes tidos por Bakhtin (1997),  como 

tipos relativamente estáveis de enunciado – no que toca ao seu conteúdo temático, 

estilo e construção composicional –,sendo eles responsáveis por retratar as condições 

específicas de cada campo da atividade humana: religioso, literário, jurídico, midiático, 

entre outros. É válido frisar também que, assim como esses campos de atividade 

humana, os gêneros do discurso estão expostos às transformações sociais, por isso 

a sua natureza heterogênea.  

Sobre as esferas da atividade humana, Bakhtin (1997, p. 266) relata que 

 

[...] em cada campo existem e são empregados gêneros que correspondem 
às condições específicas de dado campo; é a esses gêneros que 
correspondem determinados estilos. Uma determinada função (científica, 
técnica, publicística, oficial, cotidiana) e determinadas condições de 
comunicação discursiva, específicas de cada campo, geram determinados 
gêneros, isto é, determinados tipos de enunciados estilísticos, temáticos e 
composicionais relativamente estáveis. 
 

E isto nos “desperta, a curiosidade sobre a forma como determinados campos 

discursivos – ligados à mídia – realizam seus enunciados” (TAVARES, 2012, p. 253). 

Principalmente, aqueles ligados ao tema do estupro contra a mulher e sobre a imagem 

da mulher violada em relação ao crime, os quais nos mostram as riquezas de sentido 
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que a linguagem é capaz de proporcionar, por meio dos sentidos visíveis, resgatados 

pela memória.  

Para Gregolin (2007, p. 10) em termos de análise, o trajeto temático permite 

vislumbrar no interior do arquivo, “certas escolhas temáticas num dado momento 

histórico”. E a urgência de se escolher o tema estupro contra a mulher, na sociedade 

brasileira, se encontra na necessidade de entender como se produz a culpabilização 

e a naturalização do estupro como um efeito de poder, nas mídias. E qual o papel 

delas, como formadoras de opiniões, sobre o olhar dos brasileiros em relação aos 

casos de estupro. Por isso, não nos prendemos em apenas um gênero do discurso, 

pois o nosso intuito é ver, nas regularidades dos enunciados midiáticos, de onde 

advém a cultura do estupro. Esta vista, por algumas feministas, como a extensão do 

patriarcado, um pacto masculino para se apropriar dos corpos das mulheres, como 

veremos no próximo capítulo.  
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3 MEMÓRIA E PODER DISCIPLINAR: O MACHO E O DOMÍNIO DO CORPO 

FEMININO 

 

 Os discursos abordados neste capítulo falam sobre o corpo feminino na 

história. Bourdieu (2012) descreve que o mundo social construiu o corpo como uma 

realidade sexuada e como um depositário de visão e de divisão baseado no 

androcentrismo sexualizante.  Essa divisão incorpora, uma separação sociocultural 

“justificada” na biologia, ou seja, nos órgãos reprodutores de cada sexo, tendo em 

vista a valorização histórica do falo, em detrimento da vagina.  Para o autor, a ordem 

social funciona como uma imensa máquina simbólica, responsável por ratificar a 

dominação masculina sobre a qual se alicerça:  

 

é a divisão do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas 
a cada um dos dois sexos, de seu local de trabalho, seus instrumentos, é a 
estrutura do espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercados, 
reservados aos homens, e a casa, reservada as mulheres; ou, no interior 
desta entre a parte masculina, como o salão [e o quarto de dormir; lugar de 
prazer], e a parte feminina, com o estábulo, a água e os vegetais; é a estrutura 
do tempo, a jornada, o ano agrário, ou o ciclo de vida, como momentos de 
ruptura, masculinos, e longos períodos de gestação feminina (BOURDIEU, 
2012, p. 18). 

  

Nessa dicotomia do sexo, a mulher possui o lugar de inferioridade, de 

enclausuramento social. Algo ligado a sua biologia geradora. É a mulher quem 

“guarda” o sêmen masculino, criador da vida, por isso, acredita-se que ela deve se 

resguardar em sua casa, local seguro até o nascimento do bebê, que depois deverá 

ser alimentado e educado para a vida.  

Para Saffioti (1987), o homem, ao desfrutar de uma posição de poder no mundo 

dos negócios em relação à mulher ou ao ocupar o status de marido, companheiro ou 

namorado, cabe-lhe, segundo o ideário simbólico dominante, a função de perseguir o 

objeto de seu desejo, assim como o caçador persegue a sua presa. Na voz da 

socióloga, para o “poderoso macho importa, em primeiro lugar, seu próprio desejo” 

(SAFFIOTI, 1987, p. 18), não se preocupando se a mulher que deseja não queira o 

sujeito desejante. Basta apenas ela consentir ser objeto de prazer.  

O caso extremo do uso do poder do homem sobre a mulher, nessa forqueadura 

social do sexo, são os casos de estupro. “Contrariando a vontade da mulher, o homem 

mantem com ela relações sexuais, provando, assim, sua capacidade de submeter a 

outra parte, ou seja, aquela que, segundo a ideologia dominante, não tem direito de 



56 
 

desejar, não tem direito de escolha” (SAFFIOTI, 1987, p. 18). Como se o corpo 

feminino pertencesse, biologicamente e culturalmente, ao homem.  

Essa imaginação de posse surgiu por se pensar ser o pênis, o possuidor do 

poder simbólico ao originar a vida pelo esperma, ganhando um espaço de supremacia 

social, principalmente com a transposição das sociedades matrilineares para a 

patriarcal, havendo um aumento abrupto da crença da virilidade como um imperativo 

de poder. Por isso, este capítulo aborda o poder social do pênis ao longo da história, 

assim como trata do crime de estupro em diferentes discursos, com o intuito de 

demostrar como ele era visto como uma prática comum e aceita. Para, finalmente, 

expor o mecanismo de interdição do crime, por meio da criação de leis em favor das 

mulheres violadas, a partir da interdição do biopoder e da biopolítica.  

 

3.1 DO MATRIARCADO AO PATRIARCADO: A ARQUEOLOGIA DA DOMINAÇÃO 

MASCULINA 

 

A pré-história está dividida, cronologicamente, em dois períodos: a idade da 

pedra e a idade dos metais. De acordo com Lins (2012, p. 21), “há registros escritos 

deste último, iniciado por volta do ano 3000 a.C., correspondendo à história das 

nações civilizadas”, já a idade da pedra começa na África, por volta de 2,5 milhões de 

anos a. C., estando fragmentada, tradicionalmente, em Paleolítico (idade da pedra 

lascada), regido por um sistema de caça aos bichos e coleta de frutos e Neolítico 

(idade da pedra polida), quando há uma revolução no sistema econômico, através da 

inserção da agricultura e da domesticação dos animais. No entanto, em meio a está 

transição temos o Mesolítico, no qual eram utilizados, ao mesmo tempo, tanto a pedra, 

quanto o metal para a fabricação de utensílios. 

 Na idade da pedra, consoante Rocha (2009), houve a predominância da figura 

feminina na organização social dos grupos existentes. Forma ginecrocrática de 

sociedade, conhecida como matriarcado. Em seu sentido etimológico matriarca deriva 

do grego mater (mãe) e archein (arca, reinar ou governar). A mulher nesse sistema 

era tratada como uma deusa, ao ser associada com a terra (fecunda e produtiva) e 

com a lua (cheia de fases mensais: com a sua menstruação e mudanças hormonais, 

temperamentais e corporais), reinando sobre os homens, uma vez que estes 

dessabiam a importância masculina para a concepção através do coito e acreditavam 

que apenas as mulheres eram responsáveis por gerar filhos. Nada de surpreendente, 
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pois nessa época, o relacionamento sindiásmico era natural; as mulheres se 

relacionavam com todos os homens e os homens com todas as mulheres (ROCHA, 

2009; LINS, 2012). Como é habitual uma mulher não ficar grávida em toda cópula, e 

descobrir que está gestante somente após algumas semanas, a conexão existente 

entre a atividade sexual e a importância do parceiro era desconhecida. Assim, 

imaginava-se que a mulher engravidava sob a luz do luar, através das larvas 

ancestrais infiltradas sob a forma de germes no ventre materno, fecundando-o 

(BEAUVOIR, 1970). A deusa-mãe era cultuada em forma de estatueta, quase sempre, 

grávida ou dando à luz.  

A imagem mais antiga da deusa-mãe conhecida, até hoje, foi encontrada, em 

2008, na gruta de Hohle Fels, na Alemanha e data de 35.000 a 40.000 mil anos antes 

da era cristã. A estátua esculpida em mármore das presas de um mamute possui uma 

cabeça indefinível, sem nariz, olhos, boca ou orelhas, mas com seus seios fartos – 

como que cheios de leite –, quadris largos e abdômen protuberante, inflamado e 

colossal. As mãos parecem acariciar a barriga, como fazem as grávidas em um gesto 

de conexão com o bebê, enquanto as pernas são esquecidas; a vulva é 

marcadamente acentuada com um corte no meio simbolizando a separação dos lábios 

da vagina, e pelo corpo temos diversos signos e traçados rituais, como mostra a 

imagem a seguir: 

 

             Figura 3: Vênus do paleolítico. 

 
                         Fonte: 247.9 

                                                           
9 Disponível em: <https://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/50835/V%C3%AAnus-de-Hohle-
Fels-a-mais-antiga-figura-feminina.htm>. Acesso em: 11 jan. 2018.  

https://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/50835/V%C3%AAnus-de-Hohle-Fels-a-mais-antiga-figura-feminina.htm
https://www.brasil247.com/pt/247/revista_oasis/50835/V%C3%AAnus-de-Hohle-Fels-a-mais-antiga-figura-feminina.htm
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De acordo com Cabot (1992), essa estatueta foi batizada por arqueólogos com 

o nome de Vênus. Mas, diferentemente da deusa grega-romana, símbolo do amor e 

da formosura, a Vênus do paleolítico recebe esse título pela “plenitude de formas da 

maternidade e a maturidade da natureza feminina” (CABOT, 1992, p. 33). Algo, nos 

primórdios, mais apreciado pelos homens do que a beleza, considerando a 

valorização da madre.   

Estudiosos como Neumann (1996, apud RIBEIRO, 2008) dissertam que um dos 

traços fundamentais da deusa-mãe ou deusa gorda, como também era conhecida, 

reside na coincidentia oppositorum, isto é, mesmo sendo única, paradoxalmente, ela 

era reverenciada de duas formas: como Mãe bondosa – ao prover a vida e tornar a 

terra úbere – e como Mãe atroz – ao trazer a morte. Segundo Ribeiro (2008), sobre a 

deusa eram oferecidos rituais da fertilidade, pois os homens lhe atribuíam a soberania 

sobre os céus, as regiões infernais, a terra, as águas etc. Ela era considerada 

“senhora dos animais, das plantas e dos destinos, possuía poder sobre a vida e a 

morte porque tudo o que existe teria sido gerado no seu imenso e multiforme ventre, 

num contínuo nascer, morrer e renascer” (RIBEIRO, 2008, p. 104). Era a geradora do 

universo.  

A importância da mulher nesse período era tamanha a ponto de a divisão dos 

grupos e das comunidades ser feita pela origem materna. Algo comprovado por fontes 

documentais e arqueológicas, como atesta Bachofen, ao citar os lícios, os quais o 

sobrenome da família era transmitido de mãe para filho. Segundo o autor, esses 

povos, 

 

colocavam os nomes de seus filhos não como os gregos, a partir do pai, mas 
exclusivamente a partir da mãe; enfatizando nos dados genealógicos 
somente a linhagem materna, e julgavam a categoria das crianças somente 
de acordo com a mãe. Nicholas de Damasco complementa esses dados, 
destacando o direito exclusivo de sucessão das filhas, o qual ele atribui à lei 
consuetudita lícita, lei não escrita, concedida pela divindade, conforme 
definido por Sócrates (BACHOFEN, 1987, p. 28)10. 

 

O antropólogo relata que a matrilinearidade, similarmente, era comum no Egito 

e como as meninas eram as sucessoras do poder da comunidade, após a morte de 

                                                           
10 Texto original: poníam nombre a sus hijos no como los griegos, a partir del padre, sino exclusivamente 
a partir de la madre; ponían de relieve em los datos genealógicos solamente la línea materna, y 
juzgaban la categoria de los ninõs únicamente según la de la madre. Nicolás de Damasco completa 
estos datos al poner de relieve el derecho de sucesión exclusivo de las hijas, que él atribuye al derecho 
consuetudinário lício, la leyno escrita, outorgada por la divinidad, según la definición de Sócrates.  
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suas mães, tinham como responsabilidade alimentar e cuidar de seus pais na velhice. 

E quando possuidoras de um ou mais irmãos, as moças elegiam as futuras esposas 

para eles e lhes pagavam um dote em troca do casamento. Ao citar esses casos, 

Bachofen (1987, p. 28) declara que “o matriarcado não pertence a nenhuma pessoa 

em particular, mas a um estágio cultural”11, privilegiador da mulher e de sua 

capacidade reprodutora.  

No paleolítico, os homens e mulheres viviam de forma nômade e eram, 

basicamente, caçadores e coletores de frutos. Na caça e na coleta, ambos os sexos, 

detinham papéis importantes, em que as mulheres eram responsáveis por coletar e 

cozinhar os alimentos, enquanto aos homens restava a caça, exigente de maior 

esforço físico. Neste estágio não havia sinais de uma hierarquia entre os sexos, mas 

uma ajuda mútua, para a manutenção e sobrevivência dos grupos. 

Com a transição do paleolítico para o neolítico, homens e mulheres viram a 

necessidade de se instalarem em um local fixo de moradia, haja vista a descoberta da 

agricultura e da domesticação dos animais, o que deu origem à atividade pastoril. 

Nesse período, consoante Rocha (2009), o homem descobriu a sua imprescindível 

participação na procriação, ao observar diariamente as copulações entre os animais 

e os cios das fêmeas, seguidos de prenhez e partos. Assim, “todo o poder destinado 

às mulheres, outorgado pela autossuficiência delas no ato da concepção, foi 

desmistificado. [...] O homem foi se tornando autoritário e arrogante; de parceiro 

transformou-se em opressor” (ROCHA, 2009, p. 46). E o macho passou a reivindicar 

de forma veemente sua posterioridade; mesmo sendo forçado a admitir que a mulher 

tinha um papel na geração do feto, ela não passava, agora, de um vaso uterino para 

a recepção da semente geradora da espécie humana (BEAUVOIR, 1970). O pai com 

o seu pênis, tornou-se, no lugar da mulher, o único criador. 

O deslocamento da caça e da coleta para a agricultura e a domesticação dos 

animais pôs fim, gradualmente, à relação de igualdade entre homens e mulheres. 

Como agora os homens não necessitavam mais de sair para caçar, eles assumiram a 

maior parte das funções agrícolas, destinando a mulher a cuidar apenas da sua 

maternidade e do preparo da comida, uma vez que a maternidade e esses outros 

afazeres consumiam mais tempo (STEARNS, 2010). Estes papéis, por sua vez, foram 

se consolidando com a chegada da idade dos metais e do aumento da população. 

                                                           
11 Texto original: el matriarcado no pertenece a ningún pueblo determinado, sino a un estádio cultural. 
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Nessa altura, os homens começaram a criar as primeiras aldeias e cidades e 

passaram a fabricar utensílios e armas de metal utilizadas nas guerras, em prol da 

luta por novos territórios com solos mais férteis, se expandindo, posteriormente, para 

a aquisição de escravos.  

Dada a importância da propriedade nas sociedades agrícolas, os homens, de 

acordo com Stearns (2010), sentiram a necessidade de controlar a herança das 

gerações futuras, e, com isso, começaram regulando a sexualidade das mulheres, 

dando início à era do patriarcado, que, segundo alguns historiadores, surge como uma 

forma de garantir “com o máximo de certeza possível, que os filhos de uma mulher 

fossem do marido” (STEARNS, 2010, p. 32). Por isso a regulação dos corpos 

femininos.  

Silva M. (2000, p. 50) explica como, 

 

o surgimento do patriarcado trouxe a noção de poder de propriedade e, 
relacionado a esta última, o aparecimento da monogamia e da necessidade, 
por parte do homem, de controlar e apropriar-se das mulheres e da 
sexualidade delas. A noção de poder era, até então [no matriarcado], algo 
inédito. O que havia entre os nossos ancestrais, como há ainda hoje entre os 
animais, era dominância e não dominação.  

 

Para o autor, a diferença entre dominância e dominação é essencial para se 

entender o que existia nas sociedades matriarcais e o que existe hoje na nossa 

sociedade de base patriarcal. A dominância ou predominância, segundo ele, 

representa a capacidade inata ou adquirida de se sobressair dentro de um grupo, ao 

liderá-lo e conduzi-lo, não incluindo a repressão e a coerção da vontade de outros 

membros, enquanto a dominação se refere ao poder ou habilidade de obrigar outras 

pessoas, no caso as mulheres, a agir, fazer e/ou se comportar como se quer. E finaliza 

enfatizando ser a dominação uma criação exclusivamente masculina, proveniente do 

patriarcado. 

Quanto à imagem da deusa-mãe, ela foi sendo subtraída pela incorporação de 

novas divindades masculinas. Sobre isso, Campbell (2008, apud ROCHA, 2009, p. 

48) explica-nos: 

 

No final da idade do bronze e, mais intensamente, com o alvorecer da idade 
do Ferro [...], as antigas cosmologias e mitologias da deusa-mãe foram 
radicalmente transformadas, reinterpretadas e, em larga escala, mesmo 
suprimidas pela repentina invasão das tribos guerreiras patriarcais, cujas 
tradições chegaram até nós principalmente pelo Antigo e Novo Testamentos 
e pelos mitos gregos.  
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Relativo ao Antigo e Novo testamentos, a feminista Gerda Lerner, em sua obra 

La creación del Patriarcado, historifica que, com o surgimento do monoteísmo hebreu, 

houve um ataque maciço à imagem das deusas da fertilidade. Quando se começa a 

atribuir, em algumas culturas matrilineares, não mais o poder da criação do mundo às 

mulheres, mas “a um deus todo-poderoso cujos epítetos de ‘Senhor’ e ‘Rei’ o 

identificam como um deus masculino e que associa toda sexualidade feminina, além 

de fins reprodutivos, ao pecado e ao mal”12 (LERNER, 1990, p. 27).  Com o advento 

do cristianismo, a mulher não era mais vista como geradora do universo, porém, ainda 

cabia a ela a procriação da espécie. Para se solidificar o alicerce dessa mitologia, 

formou-se a imagem de Eva, ligada à curiosidade e voluptuosidade, capaz de trair o 

Homem (Deus), induzida pela tentação maligna, personificada na serpente, ao comer 

do fruto proibido, da árvore do bem e do mal, e levar Adão a cometer o mesmo pecado; 

destinando a humanidade futura a não mais gozar do paraíso eterno. Como castigo 

pela sua transgressão, a mulher passa a parir agora em meio a dor. Em contrapartida, 

o homem – Adão – teve de trabalhar para sustentar a sua família.  

Já referente à Grécia, para Campbell (2008, apud ROCHA 2009), os deuses 

patriarcais não extinguiram a presença feminina, apenas desposaram as deusas 

locais, o que não ocorreu com a mitologia bíblica.  

O momento de posse definitiva do patriarcado acontece quando o homem retira 

os direitos da mulher sobre a detenção e a transmissão dos bens da família. Parece 

lógico, para eles, aliás, negar-lhes esse direito, pois a proliferação da espécie não 

cabia mais às mulheres (BEAUVOIR, 1970).  Os filhos deixam de ter um laço com o 

grupo de origem da genetriz, e passam a unir-se ao grupo do pai, herdando o privilegio 

e o poder total sobre a família.  Consoante Beauvoir (1970, p. 111), por meio do 

casamento, “a mulher não é mais emprestada por um clã a outro; ela é radicalmente 

tirada do grupo em que nasceu e anexada ao do esposo; ele compra-a como compra 

uma rês ou um escravo e impõe-lhe as atividades domésticas” e os filhos que ela 

concebe pertencem à família do marido. Caso a mulher detivesse alguma herança, 

como mostra a autora, essa era transmitida para o cônjuge: excluindo, 

cuidadosamente a sucessão matrilinear. Mas, opostamente, se a mulher nada 

                                                           
12 Texto original: a un dios todo poderoso, cuyos epítetos de «Señor» y «Rey» lo identifican como un 
dios masculino, y que asocia toda sexualidad femenina, que no sea con fines reproductores, al pecado 
y al mal. 
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possuísse, não era elevada à dignidade de pessoa; ela própria fazia parte do 

patrimônio do macho, primeiro do pai e depois de seu marido. 

Antigamente, em alguns grupos de regime estritamente patriarcal, o pai podia 

condenar à morte, já ao nascerem, os filhos ou as filhas; mas como, aponta Beauvoir 

(1970), mais das vezes, o recém-nascido masculino, normalmente constituído, tinha 

o direito de viver para dar continuidade ao sobrenome do pai, ao passo que era 

costume se abandonar as meninas. Algo também notado por Perrot (2013), ao tratar 

do infanticídio das meninas, em tempos passados, principalmente, na Índia e na 

China, por causa da limitação governamental de se ter apenas um filho; eliminava-se 

as filhas, basicamente por meio do aborto, até ter-se um menino. Costume recorrente, 

também, entre os árabes, em que nesta cultura as meninas mal nasciam e já eram 

jogadas em fossos (BEAUVOIR, 1970). Aceitar o nascimento de uma criança do sexo 

feminino era visto, nas sociedades patriarcais antigas, como um sinônimo de amor e 

bondade do pai, fora isso ela não merecia viver, legitimamente, como o homem.  

Quando a mulher tem a sorte de viver, seu corpo é a todo momento, controlado, 

vigiado e moldado pela sociedade patriarcal. Em alguns lugares do Oriente Médio, 

“surgiu o uso do véu quando as mulheres estiverem em público, como sinal de sua 

inferioridade e de seu pertencimento a pais e maridos” (STEARNS, 2010, p. 32).  No 

mediterrâneo o véu era de uso recorrente pelas mulheres, mas somente com a 

instalação da Igreja Católica, ele passou a se tornar uma espécie de ritual santo; 

respeito às forças deíficas. Era usado no casamento como um símbolo de 

pertencimento ao noivo. Ora se a mulher foi criada para servir ao homem, que ela 

traga em sua cabeça um sinal de subserviência à autoridade masculina.  

De acordo com Perrot (2013), o véu figura como o hímen não rompido. É o sinal 

da mácula feminina. “O véu da noiva é um véu nupcial que apenas o marido deve 

retirar, assim como é ele que deflora o hímen. Significa oblação, oferenda, sacrifício 

da esposa” (PERROT, 2013, p. 57). Sacrifício, entendido aqui, também, como a 

infelicidade de muitas mulheres no casamento, ao considerarmos a negociação do 

corpo feminino, pelos patriarcas, em troca de vantagens políticas e econômicas entre 

as famílias. Para a consolidação do casamento, a donzelice das mulheres era de suma 

importância, tendo em vista o “medo”, de alguns homens, da não-paternidade. Para 

Corbin (2013a, p. 27) acreditava-se “que a mulher ficava para toda a vida com a 

influência do primeiro esperma recebido – e a superfetação – a possibilidade de que 

uma mulher engravide, simultaneamente, duas vezes, em consequência de 
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concepções em momentos distintos”. Assim, acreditava-se que, por mais que o filho 

fosse do marido atual, a criança se pareceria com o homem responsável por retirar a 

virgindade feminina. Sobre essa crendice Corbin (2008, p. 197) cita o caso estudado 

pelo professor Alfred Fournier “de uma mulher [branca] que pôs no mundo crianças 

negras porque seu primeiro coito havia acontecido com um homem de cor”. Relato 

responsável por contribuir, ainda mais, para justificar a exigência da virgindade, antes 

do matrimônio.  

Lins (2012) explica como a fidelidade feminina sempre foi como uma obsessão 

para o homem, a ponto de ele utilizar-se de várias estratégias a fim de preservá-la, 

tais como: o confinamento das mulheres dentro de casa, sem o contato direto com 

outros homens não membros da sua família ou da família de seu esposo, o cinto de 

castidade e a extirpação do clitóris. Sobre os dois últimos se sobressai o poder pela 

tortura do corpo feminino. O cinto de castidade foi um acessório projeto para ser 

utilizado sobre as partes pudendas das mulheres, trancado ao redor da cintura por um 

cadeado, impedindo atividades como a penetração, a masturbação e o orgasmo. O 

objeto possuía apenas dois furos pequenos na parte de baixo para as necessidades 

fisiológicas e era feito de ferro ou metal, como mostra a seguinte ilustração: 

                   

                   Figura 4: Cinto de castidade. 

 
                               Fonte: MDig.13 

 

                                                           
13 Disponível em: <http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=13401>. Acesso em: 11 jan. 2018.  

https://www.mdig.com.br/
http://www.mdig.com.br/index.php?itemid=13401
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Já a mutilação genitália extrapola o limite dos artifícios para se resguardar a 

virgindade da mulher. Como exemplo de lugares adeptos desta prática, temos a 

África, a Ásia e o Oriente Médio, como aponta Rocha (2009). Existem diversos tipos 

de circuncisão feminina, as mais comuns são: a clitoridectomia, a excisão, a 

infibulação e os diversos tipos de cauterização. A primeira refere-se à extração, parcial 

ou total, do clitóris ou do prepúcio. A segunda consiste na remoção, completa ou em 

partes, do clitóris e dos pequenos lábios, com ou sem a excisão dos lábios maiores. 

A terceira se dá pelo estreitamento do orifício da vulva, por meio da criação de uma 

membrana proeminente, seguida pelo corte dos grandes e pequenos lábios da vagina, 

assim como do clitóris. Este pequeno furo permite a passagem da urina e da 

menstruação e só pode ser alargado, após o casamento (ROCHA, 2009).  E por último 

temos as intervenções, como as queimadura, as perfurações e os cortes na vagina.  

A mutilação genitália feminina ocorre, geralmente, na infância, antes dos cinco 

anos de idade, e é feita por mulheres anciãs, seja com o uso de facas ou lâminas de 

corte, com ou sem anestesia. As mulheres não circuncidadas são vistas, nestas 

culturas, como seres indignos, propensos a luxúria, por isso não podem jamais se 

casar para não caírem na tentação de traírem seus maridos.  

Essa supervalorização da virgindade foi laicizada pela igreja católica ao 

celebrar o modelo de Maria, mãe do Redentor, porém, intocada carnalmente; em 

contrapartida à Eva, mulher luxuriosa. Na voz de Perrot (2003, p. 16), a “noite de 

núpcias é a tomada de posse da esposa pelo marido, que mede seu desempenho 

pela rapidez da penetração: é preciso forçar as portas da virgindade como se invade 

uma cidadela fechada”, diante disso, muitas luas de mel, assemelhavam-se a 

estupros, haja vista os casamentos arranjados. E como sinal de poder do homem, em 

algumas culturas patriarcais, como no Egito e na África do Norte, o marido estendia o 

lençol manchado de sangue na janela, guardando-o, posteriormente, para exibir a 

amigos e familiares, numa forma de atestar que se tornou dono daquela mulher.   

No patriarcado aplica-se um trabalho incessante sobre o corpo feminino. E as 

roupas são o alvo para a preservação do decoro e do respeito ao homem. O apóstolo 

Paulo em um dos seus discursos já declarava: “[...] que as mulheres, em traje decente, 

se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou 

pérolas, ou vestuários dispendioso, porém com boas obras (como é próprio às 

mulheres que professam ser piedosas)” (BÍBLIA, Timóteo, 2, 9-10). As mulheres 

deveriam vestir-se com roupas longas para não atiçar a carnalidade de outro homem 
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que não fosse seu esposo e se solteira, manchar o nome do pai, ao ser comparada 

com uma prostituta.  Ao sair à rua deveria cobrir-se por completo: vestido longo de 

mangas compridas, uso de luvas, chapéus ou véus, com o cabelo sempre preso; só 

podendo ser desfeito na intimidade do leito conjugal ou no quarto de dormir (PERROT, 

2013). Era preciso que nenhuma aparência erótica confundisse a mulher normatizada, 

disciplinada, com a outra, luxuriosa, tentadora e perigosa. Todos esses elementos 

representavam a sedução do sujeito feminino, na brincadeira do visível e do invisível, 

o que atiçava ainda mais a libido do homem. E caso a mulher não se desse ao 

respeito, poderia o pai ou esposo, castigá-la, ponderadamente, para que ela se 

comportasse como uma “mulher de família”.  

Confessores como Manuel de Arceniaga admoestavam a necessidade do 

recato feminino, uma regra para todas as mulheres: “Se alguma mulher se fardar com 

alvaiade ou outro enfeite para agradar outros que não seu marido, que imponha-se-

lhe três anos de penitência” (PRIORE, 1994, p. 16). Comportamento apoiado, 

segundo Priore (1994), pela Igreja Católica, que com o pretexto de melhor domesticar 

a mulher dentro do casamento deu início à produção de inúmeras obras panegíricas14, 

criando um modelo de corpo feminino, pudico, obediente e com carnes tristes. 

Como uma maneira de regular o que se passava na cabeça das mulheres, os 

confessionários se tornaram nas sociedades patriarcais religiosas, o modelo de 

controle mais eficaz contra as “más intenções” femininas no casamento, sendo o 

adultério a coisa mais temida. Não se podia, em hipótese alguma manchar a honra do 

marido, ao atribuir-lhe alcunhas como corno, chifrudo ou guampudo. A traição das 

mulheres não é tolerada nas sociedades patriarcais, por mais que o homem possa 

fazê-la sem prejuízo algum a sua honra.  

A não aceitação da infidelidade feminina dentro do casamento, advém desde o 

período do Brasil Colônia e era paga, mais das vezes, com a morte. Nas famílias 

tupinambás, por exemplo, 

   

[...] o adultério feminino causava grande horror. O homem enganado podia 
repudiar a mulher faltosa, expulsá-la, ou ainda, em casos extremos, matá-la, 
pautado na lei natural. Quando as mulheres engravidavam em uma relação 
extraconjugal, a criança era enterrada viva e a adúltera, trucidada ou 
abandonada nas mãos dos rapazes (RAMINELLI, 2008, p. 20).  

 

                                                           
14 As obras panegíricas referem-se a escritos com intuito de louvar ou exaltar publicamente uma 
entidade abstrata ou concreta, assim como uma ideia.    
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A mulher adúltera estava condenada a ser estuprada por outros homens, 

caindo na prostituição. Só lhes sobrariam a honra desfeita e os olhares tortos. Nunca 

seria digna de encontrar um novo parceiro e iniciar uma nova relação. Tormento das 

mulheres. Uma vez com a honra desfeita, nunca mais seria recuperada.  

A mulher na sociedade patriarcal sempre teve sua imagem ligada ao seu sexo. 

Com o avanço científico, no período da colonização do Brasil, o estatuto biológico da 

mulher, segundo Priore (2008), foi sendo utilizado para isolá-la cada vez mais ao 

vínculo da maternidade (parir e procriar), estando ligado a um outro, “moral e 

metafísico: ser mãe, frágil e submissa, ter bons sentimentos, etc.” (PRIORE, 2008, p. 

83). Diferente do matriarcado, no patriarcado, a madre não era valorizada em termos 

de concepção, mas de disciplina. De acordo com Priore (2008), pensava-se que ao 

contrariar a sua função reprodutiva, o ventre, lançava a mulher em uma cadeia de 

enfermidades, que passavam pela melancolia, a loucura até a ninfomania. Doenças 

associadas à presença do Demônio. A mulher melancólica, por exemplo, era vista 

como alguém que sofria de um “infernal incêndio” cercado de medo e tristeza. Os 

médicos associavam tais sentimentos, 

 

[...] à “cor negra” do humor melancólico obscurecido pelos vapores do sangue 
menstrual, causador de alucinações espantosas. Acreditava-se que os 
humores do organismo (substâncias fluidas como o sangue a bile e a linfa), 
responsáveis pelas funções vitais do corpo, quando combinados em 
proporções inconvenientes, provocavam doenças. Entre essas a melancolia 
era a preferida de Lúcifer, que tinha aí, no entender do médico lusitano 
Bernardo Pereira, “sua casa”, “seu banho” e “seu assento” (PRIORE, 2008, 
p. 83).  

 

Essa natureza propriamente feminina, ligada à menstruação, transformava a 

mulher em um ser maligno, uma eterna enferma, na qual em hipótese alguma podia ser 

tocada pelo homem em estado menstrual, pois este poderia ser infectado pelas forças 

malévolas. A mulher só se salvaria pela procriação, e o homem era o seu único 

salvador. Nas palavras de Priore (2008), para legitimar o pensamento do homem 

primitivo, sobre a imperiosa participação do macho na fertilização, o saber médico, 

apoiado no pensamento aristotélico, desqualificava a participação feminina na criação 

do feto, ao dizer que “o princípio prolífico existiria apenas na semente masculina, sob a 

forma de um ‘fluido etéreo e sutil”’ (PRIORE, 2008, p. 84), dando a mínima importância 

para o líquido expelido pela mulher durante a relação sexual. Uma vez fecundada, o 

sangue menstrual da mulher não era mais visto como maligno, segundo a autora, mas 
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como a matéria necessária para a alimentação do feto. Assim a maternidade livraria a 

mulher das garras do Demônio.   

Não só a medicina via a maternidade como a única utilidade da mulher na 

cultura patriarcal, filósofos como Aristóteles e psicanalíticos como Freud, consoante 

Perrot (2013), entendiam o sexo feminino como um defeito, uma fraqueza da natureza. 

Aristóteles via a mulher como “um homem mal-acabado, um ser incompleto, uma forma 

malcozida. Freud faz da ‘inveja do pênis’ o núcleo obsedante da sexualidade feminina. 

A mulher é um ser em concavidade, esburacado, marcado para a possessão, para a 

passividade” (PERROT, 2013, p. 63), por sua anatomia e também biologia, mas 

também, por sua secura, sua frieza: vagina seca; diferente do homem, com o seu 

sêmen que se esvai a qualquer excitação.  

  O breve itinerário exposto sobre a posse e desvalorização do corpo feminino 

na história, reforça o que Pateman (1993) chama de contrato entre os patriarcas. Um 

pacto sexual-social entre os homens para distribuir a capacidade reprodutiva feminina. 

Esta distribuição se materializa no sistema de parentesco. Para a socióloga, o contrato 

original cria a liberdade e a dominação. A liberdade do homem e a sujeição da mulher. 

Assim, nesse sistema, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

[...] os filhos subvertem o regime paterno não apenas para conquistar sua 
liberdade, mas também para assegurar as mulheres para si próprios. Seu 
sucesso nesse empreendimento é narrado na história do contrato sexual. O 
pacto original é tanto um contrato sexual quanto social: é social no sentido de 
patriarcal – isto é, o contrato cria o direito político dos homens sobre as 
mulheres –, e também sexual no sentido do estabelecimento de um acesso 
sistemático dos homens aos corpos das mulheres. O contrato original cria o 
que chamarei, seguindo Adrienne Rich, de “lei do direito masculino” 
(PATEMAN, 1993, p. 17).  

 

Nesse contrato os filhos devem reproduzir o exemplo de seus pais. “Eles devem 

praticar a paternidade e comunicar seu sêmen como forma de sobrevivência e de 

afirmação do comportamento viril” (KRITZMAN, 2013, p. 221). Nessa cena, o papel 

do pai é indispensável, pois é sob sua orientação que se realiza a aprendizagem da 

masculinidade. Apesar disso, Pateman (1993) salienta uma confusão de muitos hoje, 

ao entender que esse contrato masculino, se dá pela ideia de se acreditar ser o 

patriarcado, estritamente, um governo paterno, deixando de levar em conta que “o 

poder de um homem enquanto pai é posterior ao exercício do direito patriarcal de um 

homem (marido) sobre uma mulher (esposa)” (PATEMAN, 1993, p. 18). E continua 

seu relato, ratificando como o patriarcado deixou de ser paternal a muito tempo, 
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usando como argumento o fato de, na contemporaneidade, a sociedade civil não estar 

estruturada no parentesco e no poder do pai, estando as mulheres subjugadas aos 

homens, enquanto homens ou enquanto fraternidade. 

No século XXI, muitas intelectuais feministas condenam o uso do termo 

patriarcado para se falar da relação atual existente entre homens e mulheres na 

sociedade, se apoiando no advento do capitalismo e das conquistas dos movimentos 

feministas, acontecimentos responsáveis por estreitar as diferenças entre homens e 

mulheres. Castro e Lavinas, segundo Machado L. (2000), representam duas 

feministas não defensoras do uso do conceito de patriarcado para se falar das 

relações entre homens e mulheres, pois elas acreditam que esta noção impossibilita 

pensar em uma mudança no papel social feminino, ligado ao sexo e à reprodução, ao 

cristalizar a dominação masculina e condenar a mulher a ser um eterno objeto. Por 

conta dessa visão, algumas feministas valem-se da categoria de gênero e não de 

patriarcado para trabalhar a desigualdade entre homens e mulheres, uma vez que 

essa categoria não representa uma fixidez universal dos papéis desempenhados 

pelos sexos, mas a “ideia de que as relações sócio-simbólicas são construídas e 

transformáveis” (MACHADO L., 2000, p. 3).  Para autoras como Scott (1995) e Butlher 

(2010), por exemplo, o conceito de gênero engendra os significados culturais 

assumidos pelo corpo sexuado e por isso podem ser demudáveis junto com a cultura.  

Consoante Machado L. (2000), é um equívoco opor a categoria de gênero a de 

patriarcado. Para ela, um conceito complementa o outro. O patriarcado é responsável 

por trazer respostas sobre a desigualdade entre homens e mulheres de forma 

histórica, em razão de que ele mesmo é a-histórico, “porque não está limitado a um 

só momento histórico, isto é, porque pode e deve ser referido a qualquer momento 

histórico onde se encontre tal sentido de ação típico-ideal” (MACHADO L., 2000, p. 3), 

enquanto o conceito de gênero, para a pesquisadora, não dá conta do passado, 

enfatizando, sumariamente, as questões contemporâneas ligadas às posições 

culturais de homens e mulheres. É valido sobrelevar como o conceito de relações de 

gênero não foi criado para substituir o de patriarcado, mas o de 

 

[...] “condições sociais da diferença sexual”, o de “relações sociais de 
sexo”, e o de “relações entre homens e mulheres”. Entendeu-se que estas 
expressões permaneciam aprisionadas nas narrativas da naturalização e da 
biologização das relações entre homens e mulheres, dificultando o 
desenvolvimento das análises que pretendiam chegar à radical ruptura com 
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a naturalização da situação das diferenças sexuais (MACHADO L., 2000, p. 
4, grifos do autora). 

 

Apesar das divergências existentes, há feministas, como Saffioti (2004), que se 

valem de ambos os conceitos para tratar das relações entre os sexos. Não obstante, 

segundo ela, o conceito de gênero é entendido como muito mais vasto que o de 

patriarcado, pois “neste as relações são hierarquizadas entre seres socialmente 

desiguais, enquanto o gênero compreende também relações igualitárias” (SAFFIOTI, 

2004, p. 118), assim o patriarcado seria, para a autora, um caso específico das 

relações de gênero.  Na sua obra – Gênero, patriarcado e violência – Saffioti (2004) 

vê o patriarcado não como algo privado, mas civil, transmitidos pelas redes de 

memória e instalados em todos os espaços da sociedade, tendo como base a crença 

da supremacia masculina, mais das vezes, pela violência. Este é o foco da nossa 

pesquisa, quando se quer averiguar, por meio da história – aqui entra o patriarcado –  

as memórias presentes nos discursos sobre o estupro contra a mulher na 

modernidade, mas não deixando de levar em conta, também, as relações de gênero 

na sociedade capitalista moderna que transfere, cada vez mais, o poder para as mãos 

masculinas, pela  divisão do trabalho, obedecendo ao critério de sexo, “permitindo-

lhes a implantação de um regime de dominação-exploração das mulheres” 

(SAFFIOTI, 2004, p. 58). Assim, não pode existir uma sociedade sem gênero, nem 

tampouco, desancorada das raízes misóginas patriarcais, uma vez que ambas as 

categorias tratam da supremacia do homem sobre a mulher.  

Considerando a cultura patriarcal, no tópico subsequente, falaremos um pouco 

do primado cultural do pênis como legitimação da desigualdade sexual entre os 

gêneros masculino e feminino.   

 

3.2 O PODER CULTURAL DO PÊNIS: VIRILIDADE E FALOCENTRIA COMO 

FORMA DE SUPERIORIDADE DO HOMEM SOBRE A MULHER 

 
 De origem patriarcal a dominação masculina é expressa de forma mais precisa 

por meio da virilidade. Qualquer que seja o momento histórico, a virilidade surge como 

um sinônimo de força física, simbólica ou moral responsável por valorizar o homem e 

seu pênis, depreciando a mulher. Isto para Haroche (2013, p. 16) se traduz “por 

algumas capacidades: aptidão para o comando e aptidão para a decisão racional vista 

como necessária para o exercício do poder”. A virilidade se revela ainda por mais 
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algumas disposições, tais como: valentia, força, coragem, resistência, honra, firmeza, 

autonomia, inclinação para a luta, dentre outras.  

A virilidade masculina está no centro da memória patriarcal de dominação. E é 

justamente a memória a encarregada de nos trazer fatos de como o pênis era 

privilegiado no olhar de algumas culturas. Começaremos pela religião. Para os 

hebreus, a circuncisão do pênis estabelecia uma ligação entre o homem e Deus; era 

um sinal de filiação com o Todo-poderoso. “As origens teólogas são explicadas 

detalhadamente no Gênesis, onde Deus faz um acordo com Abraão (nascido Abrão), 

então com 99 anos, e sua ‘semente”’ (FRIEDMAN, 2002, p. 17). Em meio a essa 

aliança, Deus promete ao pastor de ovelhas que dará aos hebreus a Terra de Canãa, 

extremamente fértil – lugar que emana leite e mel. Assim como também fará Abraão 

pai, aos seus 99 anos. Curioso, Abraão, indaga ao Senhor: “A um homem de cem 

anos há de nascer um filho?” (BÍBLIA, Gênesis, 17, 17). Deus pede uma prova de 

lealdade dos hebreus: que estes tenham o prepúcio cortado, como forma de selar a 

união. A partir daquele momento, todo homem da tribo de Israel passou a ser 

circuncidado desde o oitavo dia de vida, como mostra a seguinte passagem bíblica: 

“o que tem oito dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, 

tanto o escravo nascido em casa como o comprado a qualquer estrangeiro, que não 

for da tua estirpe” (BÍBLIA, Gênesis, 17, 12). Estava selado o pacto e a supremacia 

do pênis.  

Friedman (2002) admoesta como no ato da circuncisão a glande do pênis ficava 

exposta, imitando a ereção, com isso, alguns estudiosos, chegaram a afirmar serem 

os hebreus os primeiros a cultuar o falo. Algo não muito aceito pela maioria. 

“Maimônides, o pensador judeu mais influente da Idade Média, declarou que o 

verdadeiro propósito do ato seria ‘reduzir o intercurso sexual’ e ‘enfraquecer o órgão 

em questão’, de modo que os judeus servissem a Deus antes de à sua própria luxúria” 

(FRIEDMAN, 2002, p. 18). Argumento utilizado, também, conforme Friedman (2002), 

por alguns ativistas modernos, contrários à circuncisão, declarando que a operação 

remove grande parte sensitiva do pênis, diminuindo o prazer. No entanto, não importa 

aqui saber se com a circuncisão o homem ficava menos excitado em suas relações 

sexuais, mas mostrar o poderio do pênis na vertente religiosa e as formas de atenuá-

lo.  

O pênis, no mito bíblico, tinha valor simbólico de honra e lealdade. Mais uma 

vez, nos valendo do trabalho de Friedman (2002), o estudioso expõe que a jura entre 
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os hebreus se dava por meio da coxa – um eufemismo, utilizado pelos tradutores da 

bíblia para o pênis. Segundo o autor, algumas das passagens do livro Gênesis 

apontam para essa interpretação:  

 
Abrãao ordena a seu criado Eliezer: “ponha a sua mão sob minha coxa e [...] 
jure pelo senhor, Deus do céu e da terra, que não tomará nenhuma filha dos 
cananeus para desposar meu filho”. Depois, Jacó, agora chamado de Israel, 
pede a seu filho José: “ponha a sua mão sob minha coxa e prometa ser leal 
e verdadeiro comigo. Não me enterre no Egito, mas que eu seja sepultado 
com meus pais” (FRIEDMAN, 2002, p. 22). 

 

Jurar sobre o pênis, entre os israelitas, era o mesmo que jurar para Deus, haja 

vista o pacto estabelecido pela circuncisão. O pênis como ideia divina, embora poucos 

percebam, ainda aparece hoje nos tribunais, por meio da testemunha (FRIEDMAN, 

2002). A palavra tem sua origem no latim testis, significando testículo. Por isso ao dar 

testemunho de algo, juramentar, o sujeito o fazia levando diretamente a mão aos 

testículos daquele a quem se declarava. Um sinal de brio e honestidade. E como os 

testículos são os responsáveis pela criação da testosterona, motivando a geração do 

esperma, eles são parte importante dos órgão reprodutores masculinos, 

rememorando a ligação de Deus com Abrão.   

Na cultura grega o termo andreía, conforme Vigarello (2013), dava significado 

à palavra virilidade. A qualidade do homem concluído, o mais “perfeito” do masculino, 

ao fazer referência à guerra, à bravura e à dominação sexual, excluindo os fracos, os 

covardes, os medrosos, os indecisos, os destituídos de ereção e os homossexuais. A 

guerra e a política ofereciam um palco preciso para a demonstração da andreía grega.  

Em Atenas, o poder do homem era imortalizado na figura do pênis ereto. Após uma 

guerra, acompanhada de vitória, era costume dos atenienses a construção de falos 

gigantes de pedra para reverenciar a andreía dos guerreiros. Um episódio que narra 

o fato aconteceu com a derrota dos persas, em 476 a.C., no qual os generais após a 

vitória pediram para serem homenageados com um monumento. “O monumento 

resultante assumiu a forma de três hermae de mármore construídas na ágora, a praça 

do mercado e centro da vida cívica ateniense” (FRIEDMAN, 2002, p. 24). No lugar 

mais prestigiado da cidade, o soldado grego e a sua virilidade tornavam-se 

imortalizados pelas três ereções de pedras.  Algo também celebrado nos festivais, 

como observou Kallixeinos de Rodes, segundo Friedman (2002), ao relatar os festejos 

dionisíacos em Alexandria, e como o falo era coroado com uma estrela dourada na 
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“cabeça” e transportado pelas ruas da cidade, seguido pela estátua de Zeus e mais 

de 50 mil soldados a pé.  

 Na atualidade algumas culturas ainda exaltam o poder do falo através da 

criação de pênis gigantes. Na Coréia do Sul, por exemplo, existe o Haesindang park 

ou parque do pênis, localizado na cidade de Sinnam, cerca de 20 km ao sul 

de Samcheok, na província de Gangwon. O lugar possuí diversas construção de falos 

eretos, com cerca de três metros de altura, simbolizando a sexualidade e o poder da 

virilidade pelo esperma. As esculturas foram criadas a partir de uma lenda, a qual 

narra que em um certo dia um homem saiu para pescar e levou junto consigo sua 

namora, virgem. Enquanto trabalhava o pescador decidiu deixar a jovem sobre uma 

rocha, porém, depois de sua saída houve uma forte tempestade e ela foi levada pelo 

mar, morrendo afogada. Depois do acontecido os moradores da cidade iam pescar e 

o mar não tinha peixes, então atribuíram a morte dos animais ao falecimento da 

mulher, até que certo dia um pescador resolveu ejacular dentro do mar e os peixes 

voltaram a aparecer, segundo a crença a mulher se agradou ao ver o grande pênis 

masculino ereto, por isso reviveu os peixes. Atualmente o parque é considerado 

atração turística e leva centenas de pessoas a visitá-lo para reverenciar o poder do 

falo. Abaixo segue algumas ilustrações: 

 

Figura 5: Haesindang park.                                      Figura 6: Estátuas em formatos de pênis. 

                                                    
Fonte: TravelBlog.15                                                 Fonte: Metro.16 
 

                                                           
15 Disponível em: <https://www.travelblog.org/Photos/6783248>. Acesso em: 12 jan. 2018.  
16 Disponível em: <http://metro.co.uk/2016/04/19/bizarre-park-has-got-wood-literally-5826254/>. 
Acesso em: 12 jan. 2018.  

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sinnam&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Samcheok
https://en.wikipedia.org/wiki/Gangwon-do_(South_Korea)
https://www.travelblog.org/Photos/6783248
http://metro.co.uk/2016/04/19/bizarre-park-has-got-wood-literally-5826254/
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Assim como a guerra, os duelos também representavam uma forma de 

exaltação à bravura masculina. Estando, quase sempre, destinados a preservar a 

honra, que se fosse insultada, deveria ser defendida até a morte ou a sangria grave 

do adversário. Recusar um duelo equivalia a expor-se à suspeita de frouxidão, 

colocando à prova o caráter social viril do homem. Para Guillet (2013, p. 104), a honra, 

além de representar um instrumento de conservação social, “é também portadora de 

valores positivos ao sinalizar [...] a pertença a uma elite: àquela que se submete a 

exigências éticas mais rigorosas do que o comum dos mortais”. Segundo o autor 

relata, os homens os quais duelavam tinham o seu “nome” a zelar socialmente, pois, 

quase sempre, estavam ligados a grupos fortes, como os exércitos, a classe política 

e/ou estudantil.   

O homem arriscava a sua vida em prol de preservar a sua memória como 

alguém viril, incapaz de levar uma afronta para casa. Com a revolução Francesa, os 

duelos passaram a não mais defender a honra nobiliária, mas a cidadã e da família. 

Aqui, os duelos, muitas vezes, eram feitos para resguardar a pureza sexual feminina, 

que colocava em perigo o capital de honra da família. Duelava-se pela não violação 

das mulheres – esposas ou filhas. Da filha pela desonra, desvirginação, antes do 

casamento. E da esposa, contra o amante, o sedutor ou o provocador da traição 

amorosa.  

No código penal (CP) da França em 1845, como aponta Guillet (2013), o art. 

324 absolve na prática o assassino da esposa pega no leito conjugal com o seu 

amásio. E em meio a essa desonra o marido desqualificado poderia recobrar sua 

virilidade com a morte da adúltera ou ilibar sua honra por meio do duelo com o sedutor. 

Consoante o filosófo L. Jeudon, no começo do século XX, “o duelo reabilita o marido 

da suspeita de ser um marido complacente, ele reabilita a mulher cuja defesa um 

homem honesto se coloca por sua conta em risco; ele pode, enfim, levar a mulher a 

amar e estimar aquele que arriscou sua vida por causa dela” (JEUDON, 1911, apud 

GUILLET, 2013, p. 111).  Ao vencer a batalha, o homem “lava” a sua honra, que por 

hora estava manchada com a traição, lavando também o sobrenome da família, já que 

as filhas, em vista da traição da mãe, poderiam correr o risco de não mais arrumar um 

pretendente para se casar.  

No campo político, a virilidade do homem era expressa pela razão; por seu 

logos. Terreno onde a mulher não podia adentrar, assim como na guerra, por se 

acreditar ser ela não possuidora de racionalidade da alma, estando mais próxima dos 
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animais do que do próprio homem. Na sua obra Política, Aristóteles (1997) faz uso 

das palavras de Sófocles para defender que as mulheres deveriam permanecer em 

silêncio sobre tudo o que se tratava da vida econômica da pólis. A aparição feminina 

em grupo causava medo. Era a stasis grega, a desordem (PERROT, 2013). Segundo 

o filósofo “um modesto silêncio é a honra da mulher, ao passo que não fica bem no 

homem” (ARISTÓTELES, 1997, p. 26, grifos do autor), pois, a palavra – o saber, assim 

como a força, representava o poder da virilidade masculina. Outros filósofos, como 

Aristóteles, sustentavam a falta de racionalidade das mulheres. De Rousseau a 

Augustene Comte, se proclamava: 

 

[...] não se pode, hoje, contestar seriamente a evidência da inferioridade 
relativa da mulher, muito mais própria do que o homem à indispensável 
continuidade, tanto quanto à alta intensidade do trabalho mental, seja na 
virtude da menor força intrínseca de sua inteligência, seja em razão de sua 
maior suscetibilidade moral e física (PERROT, 2013, p. 23).   

 

Tais pensamentos demostram “a fraqueza da mulher, não apenas na dimensão 

fisiológica, mas investida de uma conotação ético-metafisica, através da analogia com 

as relações entre a alma e o corpo, e entre as partes da alma, uma provida e a outra 

desprovida de razão” (SCHALCHER, 1998, p. 337-338). A mulher não sabendo 

pensar, como poderia tomar decisões sobre a vida política de uma sociedade? Por 

isso, por muito tempo, ela foi excluída de toda e qualquer atividade racional.  

Para Sartre (2013) a virilidade não era expressa apenas na política ou na 

guerra. Ela também se manifestava na capacidade do homem de dominar a oîkos 

(casa), o corpo das mulheres e os seus próprios sentimentos. Sobre os sentimentos, 

na Grécia e em Roma, por exemplo, o homem não podia transparecer, abertamente, 

suas emoções. A expressão acentuada, forte, dos sentimentos, era vista como 

desvirilizante. Thuillier (2013, p. 120) patenteia que em Roma um dirigente político não 

podia andar de mãos dadas com sua esposa ou acariciá-la em público, pois, 

“certamente não teria uma boa reputação na virtuosa Urbus romana”. Já na Grécia, 

como relata Sartre (2013), o choro era o calcanhar de Aquiles da virilidade. A morte 

representava o lugar da dor. Em um cortejo fúnebre, após o falecimento de um filho, 

o pai deveria “esforçar-se para afastar toda a manifestação excessiva de dor, o que 

depende do feminino” (SARTRE, 2013, p. 68). Conforme o autor, caso o homem não 

conseguisse acobertar seus sentimentos, era aconselhado a enrolar-se com vestes 

femininas, pois as marcas das tristezas eram próprias das mulheres. Um ser fraco e 
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sem nobreza, que se abandona ao luto. O homem deveria conservar a maestria de si, 

representativa da virilidade greco-romana. A capacidade de dominar-se a si mesmo, 

para poder dominar os outros e o mundo. Quem sabe, daí tenha-se originado o ditado 

popular de que homem não chora. 

Sobre a dominação do corpo das mulheres, ela pode ser expressa de forma 

mais nítida dentro do casamento. Segundo Sartre (2013) o casamento, na Grécia, 

assim como acontecia no Brasil, até o século XIX, não se dava por amor, muito menos 

por prazer, mas apenas visando a reprodução e a manutenção das posses da família, 

garantindo que seus bens não fossem destinados a terceiros. Como a beleza, também 

era um sinônimo de virilidade nessa cultura, o esposo, quando desprovido dela e/ou 

falta de potência sexual, poderia dar o corpo de sua mulher para um outro homem a 

quem ele estimava, para engendrar crianças belas, robustas e acrescidas das 

qualidades morais deste homem viril.  Como fonte, Plutarco descreve que em Esparta 

era permitido que um homem de mérito, que admirasse uma mulher fecunda, mesmo 

casada,  

 [...] a solicitasse, a fim de semear nela, como num terreno fértil, seu, sêmen, 
e ter dela bons meninos, nascidos de bom sangue e de raça irrepreensível. 
Inicialmente Licurgo [legislador da pólis de Esparta] reivindicava que as 
crianças não pertenciam propriamente ao pai, mas ao bem comum da cidade, 
e por isso queria que os cidadãos fossem oriundos não dos primeiros a 
chegar, mas dos melhores. Em seguida, ele não via senão uma estupidez e 
cegueira nas regras estabelecidas por outros legisladores nesta matéria. 
Eles, dizia ele, fazem cruzar cadelas e jumentas com os melhores machos, 
emprestados por seus proprietários por cortesia ou por uma soma de 
dinheiro; suas mulheres, ao contrário, são por eles mantidas sob quatro 
chaves, escondidas. Eles não querem que elas amem senão as crianças 
geradas por eles, mesmo idiotas, velhos ou doentes, como se aqueles que 
possuem e criam as crianças não fossem os primeiros a sofrer as más-
formações destas crianças, nascidas de parentes defeituosos, ou, ao 
contrário, portadores de qualidades obtidas por hereditariedade 
(PLUTARCO, 1517, apud SARTRE, 2013, p. 64).  

 

Esta forma de eugenismo, conforme Sartre (2013), teve um alcance limitado, 

mas aceitável, o que sublinha a funcionalidade reprodutiva do casamento grego. 

Nessa conjuntura de troca, o corpo da mulher era tratado como um objeto reprodutivo. 

E ela, assim como o macho reprodutor, deveria ser bela, para a sua genética ser 

transmitida para o filho, porvindouro. No discurso de Licurgo as mulheres são 

comparadas a cadelas e jumentas, emprestadas ou vendidas por seus donos, no 

intuito de cruzarem com os melhores machos, para reproduzirem animais fortes e 

                                                           
17 PLUTARQUE. Vie de Lycurgue, 15.  

https://www.sinonimos.com.br/desprovido/
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belos. Desse modo, o legislador critica outros legisladores que são contra o 

“empréstimo” de mulheres para a reprodução, haja vista que em sua percepção as 

mulheres, assim como estas fêmeas animais, têm apenas a função de conceber 

crianças não defeituosas. Legitimado pela ideia da criação de espartamos fortes e 

viris.  

Neste ideário de beleza e virilidade, destacam-se, nesta cultura: a exaltação ao 

corpo nu, atlético e bronzeado, a gravidade da voz e a pilosidade em abundância. Esta 

última marca a diferença entre homens e mulheres. O homem viril deveria, sempre, 

conservar seus pelos. A barba era o símbolo mor da virilidade. Ela significava 

“potência, calor e fecundidade, coragem (a juba dos leões) e sabedoria” (PERROT, 

2013, p. 53). O homem que possuía seu corpo ou barba depilados poderia ser tido 

como um homossexual, já que a falta de pelos era sinônimo da efeminação. Só se 

admitia raspar os cabelos da cabeça, para distinguir os guerreiros dos cidadãos 

comum. O crânio liso era, e ainda é, a proclamação da virilidade combatente, estando 

ligada, também, à secreção da testosterona.  

 No casamento as relações sexuais davam pistas mais precisas da dominação 

masculina e do poderio do pênis. Sempre o homem ocupando o espaço de 

superioridade e a mulher de subordinação. No coito a mulher nunca podia cavalgar 

sobre o homem, pois tal posição traduzia o fracasso da virilidade, representando, 

conforme Thuillier (2013, p. 116), “um inquestionável gesto de ‘sedução passiva”’ 

masculina. O homem nunca poderia se deixar levar pelas armadilhas da mulher, 

dando-se ao luxo de ser seduzido por ela; ele deveria dominar e nunca deixar ser 

dominado.  Como exemplo o autor cita alguns afrescos18 de Pompéia – Império 

Romano – no qual o homem aparece dominado, com os braços acima da cabeça, 

esboçando, segundo ele, uma atitude claramente feminina de passividade, algo 

desprezado, em muitas culturas. Como se pode ver na imagem a seguir: 

 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
18 Os afrescos são obras pictóricas feita sobre uma parede, com base de gesso ou argamassa que, 
geralmente, assumem a forma de um mural.   
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                               Figura 7: Afresco erótico em Pompéia (primeiro século a.C.). 

 
                               Fonte: The New York Review of Books.19 

 

Bourdieu (2012), ao tratar do mesmo tema, cita a cultura cabila, como mais 

uma das que desprezava a dominação feminina no sexo, algo reforçado pelo mito da 

fonte. Segundo o mito, 

 

foi na fonte (tala) que o primeiro homem encontrou a primeira mulher. Ela 
estava apanhando água quando o homem, arrogante, aproximou-se dela e 
pediu de beber. Mas ela havia chegado primeiro e ela também estava com 
sede. Descontente, o homem a empurrou. Ela deu um passo em falso e caiu 
por terra. Então o homem viu as coxas da mulher, que eram diferentes das 
suas. E ficou paralisado de espanto. A mulher, mais astuciosa, ensinou-lhe 
muitas coisas: ‘Deita-te, disse ela, e eu te direi para que servem teus órgãos’. 
Ele se estendeu por terra. Ela acariciou seu pênis, que se tornou duas vezes 
maior, e deitou-se sobre ele. O homem experimentou um prazer enorme. Ele 
passou a seguir a mulher por toda parte, para voltar a fazer o mesmo, pois 
ela sabia mais coisas que ele, como acender o fogo etc. Um dia, o homem 
disse à mulher: ‘Eu quero te mostrar que eu também sei fazer coisas. 
Estende-te, e eu me deitarei sobre ti’. A mulher se deitou por terra, e o homem 
se pôs sobre ela. E ele sentiu o mesmo prazer. E disse então à mulher: ‘Na 
fonte, és tu (quem dominas); na casa, sou eu’. No espírito do homem são 
sempre estes últimos propósitos que contam, e desde então os homens 
gostam sempre de montar sobre as mulheres. Foi assim que eles se tornaram 
os primeiros e são eles que devem governar (YOCINE-TITOUH, 1992, apud 
BOURDIEU, 2012, p. 29).  

 

Neste mito, por meio da analogia entre a fonte e a casa, podemos observar o 

imaginário das posições pré-estabelecidas para o sexo e o porquê da dominação 

masculina no coito. Bourdieu (2012) explica que a fonte representa a natureza 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.nybooks.com/articles/2013/12/19/rome-sex-freedom/>. Acesso em: 27 
ago. 2017.  

http://www.nybooks.com/articles/2013/12/19/rome-sex-freedom/
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feminina por excelência, perversa e insaciável nas coisas do amor, já a casa é a retrato 

cultural do ato sexual masculino, sempre executado por exigência do homem, posto 

que a casa é o lugar legítimo da sua dominação, considerando a cultura do 

patriarcado, que dá poder ao homem de reinar sobre sua morada e sobre todos que 

nela habitam.  

Já para Artemidoro foi a natureza quem fixou a forma do ato sexual bem 

definida para cada espécie: uma única posição da qual os animais não se afastam.  

Por exemplo,  

uns acasalam com as fêmeas por detrás, como o cavalo, o asno, a cabra, o 
boi, o veado e o resto dos quadrúpedes. Outros unem inicialmente suas 
bocas como as víboras, a pomba e as andorinhas; as fêmeas dos peixes 
recolhem o esperma laçando pelo macho” (ARTEMIDORO I, apud20 
FOUCAULT, 1985, p. 31).  
 

Do mesmo modo, para Artemidoro, os humanos receberam da natureza uma 

forma precisa de conjunção carnal: o face a face, ficando o homem estendido sobre a 

mulher. Representando o que Foucault (1985) chama de comércio sexual de posse 

plena, na medida em que a mulher “obedece” e “consente” que o homem monte sobre 

ela. O homem é mestre de todo o corpo de sua parceira.  

Foucault (1985, p. 37) também relata que, para Artemidoro, o ato sexual é antes 

de mais nada um jogo entre superioridade e inferioridade, pois “a penetração coloca 

os dois parceiros numa relação de dominação e de submissão; ela é vitória de um 

lado e derrota do outro; para um dos parceiros ela é direito que se exerce, necessidade 

que é imposta ao outro”. A penetração representa a posse em si, a hierarquia entre 

os corpos.  

No Brasil, em meados do século XIX, esse imaginário não era diferente, pois, 

aqui, também, “era proibido à mulher colocar-se por cima do homem, contrariando as 

leis da natureza. Afinal, só os homens comandavam. Ou colocar-se de costas, 

comparando-se às feras e animalizando um ato que deveria ser sagrado” (PRIORE, 

2011, p. 43). Diferentemente, dessas culturas, no Brasil, certas posições sexuais eram 

condenadas pela Igreja Católica, não por atacar a virilidade do homem, como em 

Roma, por exemplo, mas porque eram entendidas como feias e imundas; 

desrespeitando o sexo, algo santo, ao ter como única finalidade a perpetuação da 

espécie humana. Nesse mesmo cenário, o coito interrompido era pecado, assim como 

                                                           
20 ARTÉMIDORE, La clef des songes (trad. A-J. Festugière) I.  
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a masturbação, já que levavam ao desperdício de esperma que poderia dar origem a 

uma nova vida. Logo, o sexo nunca podia ser negado pela mulher, só se ela estivesse 

em estado terminal. Uma dor de cabeça, ou coisa do tipo não valia (PRIORE, 2011). 

Tudo o que se procurava, em todas essas culturas, dantes citadas, era cercear a 

sexualidade feminina, reduzindo o prazer ao mínimo.  

O prazer era tão disciplinado antigamente, a ponto de a mulher sequer poder 

ver o corpo nu de seu parceiro, ou vice-versa, na hora do sexo. “Os corpos estavam 

sempre cobertos e há registros orais de camisolas e calçolas com furos na altura do 

pênis e da vagina” (PRIORE, 2011, p. 81), até o final do século XIX. As mulheres que 

mantinham relações sexuais nuas eram as meretrizes, “mulheres da vida”.  A nudez 

completa no sexo só começou a ser praticada pelos casados, no Brasil, depois do 

século XX, anteriormente, até a cópula deveria ser no escuro, sem que o homem se 

importasse com o prazer feminino.  

Antes disso, Schwarzer, conforme relata Bard (2013) descobre, nos anos de 

1970, uma questão, possivelmente responsável por problematizar ainda mais a 

relação sexual entre homens e mulheres. A psicanalítica desenvolveu a ideia de que 

o gozo feminino era diferente do masculino, estando localizado em todo o corpo, 

considerando os lábios da vagina que se tocam constantemente. Em contrapartida, 

“os homens, cortados do seu corpo, não alcançam o orgasmo senão de maneira 

mecânica” (BARD, 2013, p. 134).  Isso agravou a preocupação e o controle masculino 

no sexo, pois a sensação de prazer, nas mulheres pelo orgasmo não poderia ser 

superior à sensação sentida pelos homens. Pensamento modificado ao longo dos 

séculos. Hite (1970, apud CAROL, 2013) conta que com o avanço da tecnologia e da 

indústria pornográfica os homens passaram a ver a necessidade de satisfazer suas 

parceiras sexualmente, temendo a impotência e a derrocada da sua virilidade. A 

autora traz como ilustração, o relato de um sujeito com o complexo do micropênis, ao 

acreditar não estar de posse de suas qualidades viris: 

 

Eu não me sinto à altura, porque ela não goza durante o coito. É nesses 
momentos que tenho vontade de ter um pênis maior; evidentemente, esta 
seria a solução, mesmo se a minha parceira me dissesse que isso não é 
verdade. Eu tento me convencer que ela não mente, mas esta ideia retorna a 
mim incessantemente (HITE, 1970, apud CAROL, 2013, p. 59) 

 

O coito bem sucedido do ponto de vista masculino deveria ser longo e vigoroso. 

O desempenho do macho podia ser “avaliado em termos de duração, de qualidade de 
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esperma expelido, e inclusive do ‘alcance do jato”’ (CAROL, 2013, p. 48). A 

preocupação com o desempenho viril masculino fez com que, no decorrer dos 

séculos, a medicina se debruçasse na criação de medicamentos contra a impotência, 

como pomadas anestesiantes para a ejaculação precoce, a eletrização da região 

genital, injeções de testosterona e o mais recente – 1996 –, a criação do Viagra21. 

Antecedentemente a isso, em 1970, acreditava-se que o pênis, assim como os 

músculos do corpo, possuía uma elasticidade. Destarte, muitos médicos, como conta 

Carol (2013), recomendavam a seus pacientes impotentes, que se colocassem diante 

de um espelho e levantassem um guardanapo com seu pênis, como forma de exercitá-

lo, tornando-o mais forte e viril. Assim como praticarem o alongamento manual ou a 

técnica do tubo a vácuo, no qual o pênis era colocado em um tubo que o sugaria de 

forma a fazê-lo inchar pelo fluxo de sangue. Ambas as técnicas permitiam o aumento 

gradual do pênis. Até hoje está estratégia é considerada entre os homens, quando se 

vê em sex shops, os chamados desenvolvedores penianos, prometedores de resolver 

problemas de ereção, ejaculação precoce e aumentar o órgão sexual, através de uma 

bomba, abaixo segue uma imagem do produto: 

 

              Figura 8: Bomba peniana manual. 

 

                           Fonte: Sex Shop Atacado.22 

                                                           
21  Viagra é o nome comercial utilizado para o citrato de sildenafila, responsável pelo tratamento 
da disfunção eréctil no homem, por meio do relaxamento da musculatura lisa dos corpos cavernosos 
(principalmente a estrutura erétil do pênis) e da dilatação das artérias que levam o sangue até estes 
corpos, auxiliando a entrada de sangue no pênis, favorecendo a ereção. Disponível em: 
<http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/526-viagra-comprimido-revestido>. Acesso em: 22 out. 
2017.  
22 Disponível em: <http://www.sexshopatacadao.com.br/?42.94.0.0,82,bomba-peniana-manual-sexy-
fantasy.html>. Acesso em: 17 jan. 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Disfun%C3%A7%C3%A3o_er%C3%A9ctil
http://www.minhavida.com.br/saude/bulas/526-viagra-comprimido-revestido
http://www.sexshopatacadao.com.br/?42.94.0.0,82,bomba-peniana-manual-sexy-fantasy.html
http://www.sexshopatacadao.com.br/?42.94.0.0,82,bomba-peniana-manual-sexy-fantasy.html
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A importância atribuída ao pênis também pode ser vista na psicanálise. 

Principalmente com o trabalho desenvolvido por Freud sobre a inveja do pênis e o de 

Lacan sobre o falo. Na teoria freudiana o complexo de Édipo23 – masculino e feminino 

– ganha destaque para explicar a superioridade do pênis, por meio do medo da 

castração. Beauvoir (1970, p. 61), baseada em Freud, explica que no estágio auto-

erótico a criança liga-se a um objeto; “o menino fixa-se na mãe e quer identificar-se 

com o pai; apavora-se com essa pretensão e teme que, para puni-lo, o pai o mutile”, 

daí o complexo de castração. Como resultado disso, segundo a autora, o menino 

desenvolve um sentimento de raiva em relação ao pai, mas ao mesmo tempo 

interioriza a sua autoridade. De maneira simétrica, Freud descreve a história da 

menina. Esta, assim como o menino, possui, inconscientemente, uma fixação sexual 

materna, decorrente da fase oral de amamentação, mas descobre que a mãe não 

possui um pênis e passa a identificar-se com o pai. Conforme Beauvoir (1970), com 

cinco anos de idade, a menina percebe a diferença anatômica entre os sexos “e reage 

à ausência do pênis por um complexo de castração. Imagina ela ter sido mutilada e 

sofre por isso. Deve, assim, renunciar às suas pretensões viris, identifica-se com a 

mãe e procura seduzir o pai” (BEAUVOIR, 1970, p.  61-62). 

O complexo de castração e de Édipo feminino – Electra – se fortalecem 

mutuamente; o sentimento da menina em relação a sua falta de pênis é doloroso, pois 

amando o pai, gostaria de assemelhar-se a ele. Consoante Beauvoir (1970), é pela 

ternura que sente pelo pai que a menina pode recompensar a sua inferioridade viril, 

esperando que ele possa presenteá-la com um pênis. E ao amá-lo acaba por ver a 

mãe como uma rival, tratando-a com hostilidade.  Podemos perceber que o drama 

sexual da menina é mais abstruso que o do menino, estando tentada a reagir ao 

complexo de castração recusando a sua feminilidade; obstinando-se sempre a cobiçar 

um pênis. Atitude, essa, que, segundo Freud, poderá conduzir a menina, na fase 

adulta, a tornar-se uma mulher frígida e/ou homossexual, assim como a passar a ter 

desejos apenas clintonianos, pois o clitóris promoverá a função masturbatória do pênis 

(BEAUVOIR, 1970). Na fase fálica a menina realiza a masturbação clintoniana de 

                                                           
23 O complexo edipiano feminino ficou conhecido popularmente como o nome de complexo de Electra, 
termo criado pelo psiquiatra e psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung, em referência ao mito grego de 
Electra. De acordo com a mitologia, Electra era filha de Clitemnestra e Agamemnon e ficou imortalizada 
por ter planejado a morte da própria mãe, ao descobrir que esta havia assassinado o pai dela, em 
conjunto com o amante, por sinal primo de Agamemnon, de nome Egisto. Revoltada com a traição, 

Electra pede ao seu irmão, Orestes, para executar os dois, em honra ao progenitor.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Orestes
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forma ativa e masculina e depois recalca e abandona essa atividade, para o 

desenvolvimento de uma postura passiva no sexo.  É como se a memória da 

impotência infantil não pudesse ser inteiramente apagada. E para suprir essa falta 

eterna, segundo Guimarães (2013), a mulher vê a possibilidade de se sentir completa, 

por meio da maternidade, como se o bebê representasse uma recompensa por ela ter 

nascido sem o pênis; a chamada fase psicótica feminina. 

Conforme Bonfim (2014), Lacan ao fazer uma releitura da teoria freudiana 

sobre o complexo de Édipo, esclarece um erro cometido por muitos seguidores de 

Freud: confundir o pênis com o falo. Pelo simples fato de Freud, em seus trabalhos, 

utilizar com mais frequência o termo pênis ao invés de falo, ao não ser em raras 

exceções, no qual o usa na sua forma adjetiva – “fálico (a)”: fase fálica, primazia fálica 

etc.  Para Bonfim (2014, p. 158) o pênis em Freud não representa o “organizador da 

sexualidade humana, mas a representação psíquica imaginária e simbólica construída 

a partir dessa região corporal do homem”, o que Lacan irá chamar de falo: o 

significante estruturador do campo do desejo, que difere homens e mulheres. 

Representando a falta, ou seja, a presença x ausência; a ereção x detumescência24, 

comportada pelo órgão sexual masculino. Isto, consoante Clastres (1990, p. 56), não 

desassocia a figura do pênis ao falo, pois, para o autor, é incontestável dizer que “o 

homem é o portador do órgão que o falo representa ou simboliza, e que a mulher é 

privada dele”, ou seja não o possui.  

Sobre a questão do falo ser entendido como um significante, Lacan explica-nos 

como ele “é o significante destinado a designar, em seu conjunto, os efeitos de 

significado, na medida em que o significante os condiciona por sua presença de 

significante” (LACAN, 1985, apud RABINOVICH, 2005, p. 21, grifos da autora). Em 

primeiro lugar é válido destacar que o significante falo representa a imagem acústica 

de algo, no caso o pênis, enquanto que o significado remota não ao pênis, 

propriamente dito, mas a sua significação, ou seja, ao seu conceito. Em segundo 

lugar, nos debrucemos sobre o verbo destinar aparecido no discurso de Lacan, como 

se o significante falo fosse a forma escolhida, para designar o pênis, em meio a tantos 

outros significantes existentes. Será, talvez, porque o significante falo na cultura grega 

representa o pênis ereto? E o significado que ele comporta está ligado, nesta cultura, 

aos ideais de virilidade, já expostos: honra, firmeza, força, poder etc.? Em suma, 

                                                           
24 A detumescência refere-se à volta do pênis ao estado flácido, logo após uma ereção.  
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nesse contexto o significante falo não reclama ao órgão masculino, mas à ideia do 

que ele comporta, que tem um valor classificatório na sociedade, colocando o homem 

em poder de hierarquia social, um sujeito mais privilegiado do que a mulher.  

Conhecendo um pouco a simbologia cultural em torno do pênis podemos 

perceber porque ele foi/é privilegiado em muitas culturas, respingando nos crimes de 

estupro, ao naturalizar a prática do sexo não consentido.  No próximo tópico, através 

dos vestígios de memória falaremos sobre o crime de estupro em algumas culturas.  

 
3.3 RETALHOS DE MEMÓRIA: O ESTUPRO CONTRA A MULHER EM 

DIFERENTES DISCURSOS AO LONGO DA HISTÓRIA  

 
Assim como começamos o tópico anterior tratando do discurso religioso, 

seguiremos esse mesmo trajeto. No mito bíblico, encontramos o delito do estupro, em 

diversas passagens, uma delas está situada no capítulo 34, do livro Gênesis. A história 

narra que Diná, filha de Lia e Jacó, ao sair para ver as filhas da terra é tomada pelo 

príncipe Siquém, filho do heveu Hamor, o qual a possuiu e a humilhou. Porém, após 

abusar sexualmente de Diná, Siquém se arrepende e apaixona-se por ela, pedindo a 

seu pai e a seus irmãos, a mão da jovem em casamento. Jacó aceita as desculpas do 

rapaz, porém pede como condição necessária para a concretização do casamento, a 

circuncisão de Siquém, conforme os costumes de Israel. O infante aceita a proposta 

de Jacó e quando já ia ser selada a união, os irmãos de Diná, inconformados por sua 

irmã ter sido violentada, matam Siquém, Hamor e todos os homens viventes na cidade 

governada por estes. Deixando em vida apenas, rebanhos, mulheres e crianças, que 

foram levados cativos como troféus de batalha.  

Outra passagem da Bíblia demonstrativa do estupro contra a mulher se 

encontra no capítulo 19 de Juízes. De acordo com o livro, no tempo em que não existia 

rei em Israel, havia um homem levita que, peregrinando pelas regiões montanhosas 

de Efraim, tomou para si uma concubina de Judá. Porém, ela aborreceu-se dele, o 

deixou e retornou à casa de seu pai, em Belém de Judá, e lá permaneceu por quatro 

meses e alguns dias. Seu marido arrependeu-se da discussão e foi atrás da mulher, 

acompanhado por um cervo e dois jumentos. O seu sogro, pai da moça, o deteve na 

casa dele durante cinco dias. Ao quinto dia, mesmo com a insistência do sogro em 

que ele ficasse, o homem parte com sua esposa, servo e jumentos. No percurso de 

volta para casa, o homem decide parar em Gibeá para passar a noite. Entrando na 
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cidade, ele se assenta com os demais na praça central, pois não havia ninguém da 

tribo de Israel para dar-lhes abrigo. Eis que, ao anoitecer, surge um ancião da região 

montanhosa de Efraim, morador atual de Gibéa, e os acolhe em sua casa. No entanto, 

os homens nativos de Gibéa, filhos de Belial, cercam a casa do velho, batem à porta 

e dizem: “Traze fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele” 

(BÍBLIA, Juízes, 19, 22). O velho, temeroso, saiu para conversar com eles e lhes disse: 

“Não, meus irmãos, não façais semelhante mal, já que o homem está em minha casa, 

não façais tal loucura. Minha filha virgem e a concubina dele trarei para fora; humilhai-

as e fazei delas o que melhor vos agrade; porém, a este homem não façais 

semelhante loucura” (BÍBLIA, Juízes, 19, 23). No entanto, os filhos de Belial não 

quiseram dar ouvidos ao ancião, e este, em contrapartida, pegou a concubina do levita 

e entregou aos homens para que a estuprassem, durante toda a noite até o 

amanhecer.   

Acordando no dia seguinte, o homem vê a sua amásia sobre à porta da casa 

do velho, com as mãos sobre o limiar. Então lhe fala: “Levanta-te e vamos!”. O levita 

se pôs sobre um dos jumentos e chegando em casa pegou um cutelo e cortou a 

mulher em dozes pedaços, distribuindo-os por todos os limites de Israel.  

Em meio aos discursos da Bíblia também podemos encontrar que na província 

da Babilônia se uma mulher fosse prometida em casamento e acabasse sendo 

estuprada por outro homem, não sendo o seu noivo, o estuprador seria executado. 

Todavia, se ela fosse casada poderia ser acusada de adultério (REVISTA GUIA 

MUNDO EM FOCO, 2016). Em alguns casos a punição era o pai ou o marido da mártir 

poder estuprar alguma mulher da família do agressor. Já em Israel as leis eram 

diferentes. Conforme a Revista Guia Mundo em Foco (2016, p. 12), se o estupro 

acontecesse, em Israel, dentro da cidade, acreditava-se “que a vítima poderia ter 

gritado por socorro e impedido o crime”. Nesse caso, tanto o violentador quanto a 

violentada poderiam ser apedrejados até a morte. Mas, se a violência se desse no 

campo, onde seria mais difícil de se ouvir o socorro da mulher, ela era inocentada, 

entretanto, deveria casar-se com o agressor, que pagaria ao pai dela uma quantia em 

dinheiro por tê-la humilhado. Se fosse casada, igualmente, não seria condenada, pois 

não praticou nenhum pecado digno de morte, devendo esquecer o ocorrido.   

Os discursos sobre o estupro no período feudal podem ser vistos por meio do 

direito do senhor em desvirginar a sua serva ou a futura esposa do seu servo, antes 

do casamento.  Perrot (2005, p. 447) preconiza que para Marie-Victoire Louis, o direito 
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à primeira noite ou direito de pernada, “seria atestado por diversos textos em 

numerosos países da Europa, com a possibilidade de ser comprado, para os barões 

em fortuna”. Porém, Narloch (2013) contradiz esse pensamento, ao afirmar que este 

discurso não passa de uma lenda, gerada pelo mal-entendido de alguns historiadores. 

Segundo ele, “em muito feudos os senhores autorizavam o casamento dos servos 

com um gesto simbólico, colocando a mão ou a perna na cama dos noivos – a tal 

‘pernada”’ (NARLOCH, 2013, p. 29). O que culminou em erro na hora de se traduzir a 

terminologia, equivalente também ao defloramento. Mas, como os discursos da 

história oficial são poderosos, para o autor, o mito foi se fixando na memória e perdura 

até os dias de hoje.  

Indo para o período do Brasil colonial, o abuso sexual das escravas pelos 

senhores de engenho também era uma prática comum e aceita. Consoante Vainfas 

(2010, p. 87), as mulheres, eram “reduzidas a objeto sexual na Colônia, vulneráveis a 

quaisquer ‘tratos ilícitos’”. Para o autor, não só os senhores de engenho praticavam 

esses abusos, mas também mercadores, mestres-de-açúcar, feitores e até mesmo 

padres. No período da escravidão, não existia a conceituação que temos hoje de 

estupro ou violação. Para o escravizador, as mulheres negras eram bens móveis sub-

humanos, não dignas de direitos; consideradas coisas, objetos, propriedades. O corpo 

da mulher escrava pertencia de tal forma ao seu senhor, a ponto deste o alugar como 

fabricante de leite, em troca de dinheiro, para as mulheres brancas que engravidavam 

e após o parto, não amamentavam, por crerem ser o seu leite fraco e destituído de 

todos os nutrientes necessários para o bebê. Neste cenário, o estupro das escravas, 

por seus senhores ou capatazes, fazia-se necessário, pois, conforme Goes (2015), 

elas precisavam engravidar para gerar leite para amamentar as crianças brancas. 

Este comércio mercenário do leite, muitas vezes, obrigava as negras a abandonarem 

seus próprios filhos ao nascerem para não ter de dividir o leite, com os seus rebentos 

e os filhos das mulheres brancas, os quais tinham para amamentar. A importância 

atribuída a figura da mãe-preta de aluguel representou um ator social de “tamanha 

proporção, neste período, a ponto de alguns senhores de escravos, conforme relata 

Ewbank (1976, apud ALMEIDA, 1999, p. 30) “chegaram a admitir que criar negras 

para alugar como amas era mais rentável do que plantar café”. Produto de maior fonte 

de vendas da época.  

Como nos mostra Foucault (1979, p. 162), “algumas amas tinham um índice de 

dezenove crianças [brancas] mortas em vinte que lhe haviam sido confiadas” para a 
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amamentação. Porém, o autor relata que após a morte dos bebês, os intermediários 

ainda recebiam o dinheiro pelo trabalho das amas-de-leite e sequer avisavam aos pais 

do ocorrido, pois estes só iam pegar seus filhos quando já grandes. Esse tipo de 

serventia demostra a relevância do poder comercial do corpo feminino na época da 

escravidão, quando o aleitamento venal gerava lucro triplo para o fazendeiro, que não 

pagava pelos serviços domésticos das servas e em troca ainda ganhava com a 

produção do seu leite e se deliciavam no gozo, provocado pelo estupro. Este relato 

feito por Foucault (1979) trata das escravas francesas, no entanto, no Brasil, não 

acontecia diferente.  

Voltando à mitologia, entendemos que esta carrega muitos dados sobre o 

estupro contra a mulher. Na Grécia e em Roma, o repertório místico não deixa dúvidas 

de como o corpo feminino sempre foi vulnerável ao assalto sexual, primordialmente, 

pela presença do rapto: de deuses contra mortais ou de mortais contra deuses (Ixion 

contra Hera, consorte de Zeus), de deuses contra deuses (Poseidon contra Demeter, 

Hefestos contra Atena) ou de mortais contra imortais, assim como de personagens 

híbridos semidivinos, como sátiros e centauros contra ninfas e virgens (ZEITLIN, 

1992). Na mitologia greco-romana, o principal dos deuses era Zeus ou Júpiter, como 

também era conhecido. Charam (1997) comenta que Zeus desenvolveu grande 

atividade sexual, conjugal e extraconjugal, amando deusas, ninfas e terráqueos – 

homens e mulheres; em sua forma divina, travestido de animais ou de objetos. 

Segundo o autor, 

 

Zeus começa sua vida amorosa com sua irmã Hera que casando-se com ele, 
tornou-se a mais poderosa das deusas. Raptou Egina, filha do rei Asopó. 
Violou Deméter, transformando em Touro. Encontrando-se Danae em uma 
câmara de bronze, transformou-se em chuva de ouro, e daí gerou Perseu. 
Teria sido um caso de posse sexual mediante fraude, o que se repetiu nos 
casos seguintes. Tomando novamente a forma de touro, raptou Europa, 
princesa de Fenícia. O pai dela ordenou que os filhos corressem o mundo 
para trazê-la; não o conseguindo, nunca mais retornaram para casa. 
Alcmena, outra de suas conquistas, era esposa de Anfitrião, cujas feições 
Júpiter simulou para a seduzir, e de quem nasceu Hércules. Ao morrer seu 
corpo desapareceu, transformado em pedra. Já Leda, mulher do rei de 
Esparta, foi amada por Zeus, morfoseado em cisne para a agradar. Ela pôs 
dois ovos, dos quais se geraram dois casais gêmeos: Helena e Climnestra e 
Castor e Pôlux. (CHARAM, 1997, p. 19-20). 

 

Charam (1997) continua seu relato contando que Zeus estuprou também 

homens, como Ganimedes, príncipe de Tróia, ao tomar a forma de águia, levando-o 

para o Olimpo. Sobre as duas filhas, nascidas do estupro de Leda – Helena e 
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Climnestra – elas tiveram o mesmo destino de sua mãe. Contaremos aqui o caso de 

Helena.  Aos onze anos de idade, Helena foi raptada por Teseu, este com cinquenta 

anos. Desta violação nasceu Ifigênia. Posteriormente, ela foi libertada por seus irmãos 

e casou-se com Menelau, que se tornou rei de Esparta. Após seu esposo deixar a 

cidade para ir à Creta velar a morte de seu avô materno, Paris, vivente de Tróia, rapta 

Helena, dando início a uma guerra entre gregos e troianos. Menelau, seu esposo, e 

outros reis se unem, em princípio, para resgatar Helena, mas a ação deságua em 

interesses econômicos. A guerra durou dez anos, até que os gregos vencem, ao 

utilizar como estratégia de batalha o conhecido cavalo de madeira ou cavalo de 

Tróia25.  

Na Grécia, o nascimento do centauro (ser metade homem, metade cavalo) é 

narrado por meio de uma tentativa de estupro. Quem o gerou foi o humano Ixion. Este 

prometeu a seu sogro, como presente de núpcias, um rebanho de éguas que detinha, 

mas não cumpriu com o combinado. Ixion, para a entrega do agrado ao sogro, 

preparou um banquete e o convidou para comer, só que no caminho, ele já havia 

armado uma cilada para não ter de entregar suas éguas: um poço no meio da estrada 

com uma camada de carvões ferventes, no qual o sogro caiu e encontrou um fim 

trágico. Segundo Zeitlin (1992), o feito de Ixion contrariou todas as trocas matrimonias 

feitas pelos homens e deuses e o crime requeria punição. Mas ninguém se atrevera a 

fazê-lo. No entanto, Zeus chamou Ixion para uma conversa e em meio a isso, Ixion 

“tenta estuprar Hera, a consorte do Olímpico ‘pai de homens e deuses’, mas encontra 

no lugar do verdadeiro objeto de seu desejo um fantasma enganador chamado Nefele 

(nuvem), que tem a exata aparência de Hera” (ZEITLIN, 1992, p. 134). Deste estupro 

fraudulento, nasceu o primeiro ser metade homem, metade cavalo, pois, ao invés de 

Hera, a quem pensava ver, Ixion estuprou uma de suas éguas, criando a raça dos 

centauros.  

Na cultura greco-romana o estupro não se fazia presente somente nos mitos, ele 

era retratado também por meio da pintura e da escultura. As perseguições amorosas 

de deuses contra mortais figuravam em vasos áticos do século V a. C. Em uma destas 

                                                           
25 O cavalo de Tróia foi um dos principais artifícios utilizado pelos gregos para derrotar os troianos no 
conflito bélico de Tróia que ocorreu, possivelmente, entre 1.200 e 1.300 a. C. Conforme a história 
narrada na obra “Ilíada” de Homero, o Cavalo de Tróia, foi construído em madeira e oco por dentro.  O 
“animal” foi dado de presente aos troianos como gesto de rendição de guerra dos gregos. Os troianos 
aceitaram o presente e para comemorar a capitulação dos inimigos, beberam e comeram até cair no 
sono; momento em que os gregos saíram do cavalo e mataram os soldados troianos, vencendo a 
guerra.  Disponível em: <https://www.significados.com.br/cavalo-de-troia/>. Acesso em: 26 out. 2017.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ifig%C3%A9nia
https://www.significados.com.br/cavalo-de-troia/
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iconografias gregas, de acordo com Zeitlin (1992), um deus em estado de ereção 

persegue uma moça que aparece com uma de suas mãos levantadas, enquanto se 

defende com um instrumento na outra mão. Ao alcançá-la ele a agarra pelas costas. 

Ela, por sua vez, registra o retrato de terror e choque “(na convenção de seus braços 

erguidos) e resistência, estendendo uma das mãos, algumas vezes num gesto que 

pode parecer [...] afastar seu perseguidor, e o movimento de seus pés e seu corpo 

frequentemente representa sua tentativa de fugir” (ZEITLIN, 1992, p. 130). A imagem 

a seguir ilustra a descrição da autora: 

 

                      Figura 9: Silenus e Menada – Interior de vaso ático, 480 a.C. 

 
                                Fonte: Scena 9, Hotspot Cultural.26 

 

Pela leitura pictórica podemos perceber a cena de um assalto sexual entre uma 

mortal e um semideus, visto a presença de traços animalizantes no homem, como o 

rabo e as orelhas pontudas. De forma erótica, o pênis do semideus aparece ereto, 

como excitado pela resistência de sua presa. Conforme Zeitlin (1992), retratos como 

estes eram comuns na Grécia; uma forma de exibir a virilidade do homem grego de 

forma metafórica, ilustrando a profunda energia sexual desse período histórico. O 

estupro fica constatado na imagem, nos apoiando no historiador Sander L. Gilman, 

pela posição a qual os personagens se encontram, ou seja, na vertical, algo distinto 

“de outras representações clássicas do intercurso sexual, que mostram os amantes 

                                                           
26 Disponível em: <http://www.scena9.ro/article/oisteanu-sexualitate-societate>. Acesso em: 1 set. 
2017. 

http://www.scena9.ro/article/oisteanu-sexualitate-societate
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da maneira mais convencional, na horizontal” (FRIEDMAN, 2002, p. 59).  Assim, 

quando a pintura era feita de forma vertical, representava o não consentimento da 

mulher e a valorização do pênis, que ficava à mostra.  

Em Roma o rapto das Sabinas ficou imortalizado em forma de tela e escultura, 

uma retratação do estupro de mulheres em massa, mas também foi exposto no teatro 

para não deixar está memória se dissipar. Adiante temos duas das representações 

artísticas, sobre o rapto:   

 

Figura 10: Rapto das sabinas em mármore, por      Figura 11: Rapto das sabinas em tela, por Nicolas 
Giambologna (1582).                                                 Poussin (1635).    

     
Fonte: Wikipédia.27                                                  Fonte: Alunos Online.28                          

                                                                                    

Segundo a lenda, pouco tempo depois de fundar Roma, o rei Rômulo percebe 

que a população da cidade não aumenta em virtude da pouca quantidade de 

mulheres. Para sanar esse problema, Rômulo entra em contato com os povoados 

vizinhos, com o objetivo de que estes “cedam” as suas mulheres aos homens 

romanos, prática comum naquela cultura. Não obstante, as nações limítrofes, 

consoante Lívio (1989), não aceitaram a proposta do monarca. Como estratagema 

para alcançar o seu propósito, o rei de Roma, como aponta o autor, preparou jogos 

solenes em homenagem a Netuno Equestre, os quais deu o nome de Consuália29 e 

                                                           
27 Disponível em:  
 <https://pt.wikipedia.org/wiki/Giambologna#/media/File:Giambologna_raptodasabina.jpg>. Acesso 
em: 1 set. 2017. 
28 Disponível em: <http://alunosonline.uol.com.br/historia/rapto-das-sabinas-uma-lenda-romana.html>. 
Acesso em: 1 set. 2017. 
29 O festival de Consuália era um festejo da Roma antiga celebrado em tributo ao deus Conso, uma 
das divindades agrárias romanas. A festa reverenciava o plantio e a colheita, acontecendo nos dias 15 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Giambologna#/media/File:Giambologna_raptodasabina.jpg
http://alunosonline.uol.com.br/historia/rapto-das-sabinas-uma-lenda-romana.html
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Conso&action=edit&redlink=1
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mandou anunciar o espetáculo a todos os povos satélites, convidando-os para a 

celebração.  Mulheres, homens e crianças de várias nações foram recebidos nas 

casas romanas e alimentados pelos anfitriões. Na hora do espetáculo, quando os 

povos estavam distraídos, por conta dos jogos, Rômulo manda os seus soldados 

atacarem e raptarem as mulheres presentes, principalmente as belas, jovens e 

virgens. Pelo fato de as mulheres sabinas estarem em maior número na festa, a lenda 

ficou conhecida como o rapto das sabinas.  

Após o ocorrido, como relata Lívio (1989, p. 33): 

 

Os pais das donzelas partiram desesperados, clamando contra aquela 
violação do direito de hospitalidade, invocando o deus cuja festa e jogos os 
haviam atraído sob aparências enganosas de religião e lealdade. Do mesmo 
desespero e vergonha, participavam as vítimas do rapto. Mas Rômulo em 
pessoa ia de uma a outra, e explicava que os culpados foram seus pais cujo 
orgulho havia impedido qualquer possibilidade de união com seus vizinhos. 
Elas, porém, iriam tornar-se suas esposas, compartilhar de todos os seus 
bens, de sua pátria e daquele vínculo que é o mais caro à espécie humana: 
a afeição de seus filhos. Deveriam acalmar a cólera e, uma vez que o destino 
as forçara a entregar o corpo a um esposo, procurar também dar-lhes o 
coração. Muitas vezes o ressentimento da injúria cede lugar à afeição. Além 
do mais, teriam bons maridos, preocupados apenas em cumprir seus deveres 
e desempenhar o papel dos pais e da pátria que haviam perdido. 

 

 Porém, com o apoio de uma mulher romana, interessada em trair o rei, os 

sabinos conseguem entrar, novamente, na cidade e inicia-se outra batalha. Vendo a 

deflagração do conflito, as mulheres sabinas raptadas resolvem intervir em favor dos 

romanos, levando em conta que, depois do rapto e dos abusos sexuais sofridos, elas 

ficaram grávidas e não queriam ver os pais dos seus filhos mortos, assim como seus 

avós ou tios maternos. O final da história: os sabinos comovidos pelos apelos das 

mulheres cessam o ataque e estabelecem um tratado de paz unificando as nações.  

Na guerra, o estupro contra mulheres, amiúde, representa o espólio masculino.  

A historiografia oficial traz muitos relatos, principalmente no século XX. A título 

exemplificativo, podemos citar a invasão dos soldados alemães na Bélgica e na 

França em 1914, durante a primeira Guerra Mundial; a violação de mulheres e 

crianças chinesas, pelos japoneses, no “massacre de Nankin” (1937-1938), no qual 

quase dois mil casos foram julgados em um tribunal em Tóquio, pela profanação 

indiscriminada desses corpos com baionetas e outros objetos (MOURA, 2015). Os 

                                                           
de dezembro e 21 de agosto do ano seguinte. O altar do deus ficava sob a terra durante todo o ano, 
porém de forma coberta, só podendo ser mostrado nos datas comemorativas. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Consu%C3%A1lia>. Acesso em: 12 jan. 2018.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Consu%C3%A1lia
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russos também celebraram, conforme Moura (2015), a derrocada da Alemanha 

nazista (1944-195) com estupros coletivos de mulheres alemãs, polonesas, judias e 

russas, assim como norte-americanos estupraram vietnamitas, durante a guerra do 

Vietnã em 1960. Nesse mesmo ano, mulheres europeias foram violadas no Congo, 

contabilizando 794 casos, em dez dias. Militares do Paquistão estupraram, 

maciçamente, as mulheres de Bangladesh e Bengala, “com duzentos mil casos, em 

média, em 1971, durante os nove meses de ocupação” (CHARAM, 1997, p. 65). Hutus 

agrediram sexualmente mulheres tutsis no genocídio de Ruanda – 1990 e ainda 

“muçulmanas foram continuamente violadas em campos especificamente montados 

para tal propósito (rape camps) na Iugoslávia, também no ano de 1990” (MOURA, 

2015, p. 53-54). No ano seguinte, durante a guerra do Golfo, tropas servias 

estupraram mulheres croatas e bósnias, filmando as cenas, que logo depois foram 

vendidas para o mercado pornográfico local (AUDOIN-ROUZAU, 2013). Esse mesmo 

ato de tortura e distribuição fílmica se fez presente no ano de 2003, com as prisioneiras 

iraquianas de Abou Ghraïb, entre outros casos. 

O estupro feminino na guerra, segundo Moura (2015), é uma tática/arma 

política utilizada por algumas nações, com a finalidade de profanar o corpo, lugar, em 

algumas culturas, visto como sagrado, pela valorização da virgindade e da 

maternidade. Humilhando o corpo da mulher, humilha-se, conjuntamente, a honra dos 

homens da sua família e da comunidade à qual ela pertence. O estupro, para a 

pesquisadora, é “antissexual”, uma forma de instrumentalizar a violência; sendo mais 

barato que o projetil, se dá preferência por ele. Assim como Moura (2015), Crettiez 

(2009) explica que a prática do estupro nas guerras representa uma forma de 

desestabilizar os vínculos comunitários e abalar o vínculo familiar.  Para o autor, a 

violação do corpo perante testemunhas ou parentes das vítimas surge como uma 

forma de acabar com a ligação comunitária básica, garantindo ao mesmo tempo, a 

desintegração das famílias e a territorialização em prol do agressor sexual. A mulher 

desonrada, muitas vezes, era morta pela comunidade. Manchada pela derrota, ela 

deveria sumir junto com as propriedades perdidas.  

A organização das Nações Unidas (ONU) publicou em 2014 um relatório sobre 

o estupro como crime de guerra, nele 21 países do mundo ainda utilizam esta prática 

como arma. Nesse levantamento, foram identificadas, em concordância com a Revista 

Guia Mundo em Foco (2016), 43 organizações armadas suspeitas de realizar estupros 

e outras violências sexuais como formas de tortura. Dentre elas estão a República 
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Centro-Africana, República Democrática, Costa do Marfim, Síria, Afeganistão, 

República Democrática do Congo, Mali, Sudão do Sul, Angola, Nepal, Guiné, Serra 

Leoa, Camboja e Bósnia, entre outras.  

Retornando para o campo das artes, na poesia o estupro era cantado por 

alguns escritores. Olavo Bilac, em seu poema “Clarinha, a mamãe, chorosa” (sem data 

definida), versifica episódios comuns de estupros, quando a vítima não conhece o seu 

invasor sexual. Vejamos o poema citado por Charam (1997, p. 131-132): 

 

Clarinha, a mamãe, chorosa 
 
Clarinha, a mãe, chorosa, 
Conta o que lhe aconteceu: 
“Eu ia silenciosa... 
Um homem me apareceu... 
 
Estava deserta a estrada, 
E não passava ninguém... 
Parei, pálida e assustada, 
Ele então parou também... 
 
Houve um silêncio de morte, 
Um espanto entre nós dois... 
Depois... como ele era forte... 
E eu era fraca... depois...” 
 
“Clara, você me consome! 
(Brada a velha com furor) 
Declare-me já o nome, 
O nome do seu sedutor.” 
 
“Não sei.” E, no seu desgosto, 
Na sua atrapalhação 
Chora... “Porém viu-lhe o rosto, 
Viu o rosto do vilão?” 
 
“Não vi, tudo estava escuro... 
Escuro... não vi... não sei! 
E, demais, naquele apuro 
Não foi p’ro rosto que olhei...” 

 

Na lírica do poema, Clarinha, é seguida por um homem desconhecido em uma 

estrada deserta. E, logo em seguida, é atacada por ele que a agarra e a viola, como 

dão a entender os versos dois e três da terceira estrofe (Depois... como ele era 

forte...E eu era fraca... depois...). As reticências marcam o apagamento da palavra 
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estupro, reavivada pela palavra sedutor, a qual aparece no final da quarta estrofe. A 

posição sujeito mãe pergunta a clarinha se ela viu o rosto do seu estuprador, porém, 

ela diz que pela escuridão e pelo apuro sofrido não conseguiu visualizar sua face – o 

que poderia ajudar a denunciar o agressor –, apenas o seu pênis parece ter sido visto 

(Não foi p’ro rosto que olhei) e junto ao órgão sexual do agressor, a violação de sua 

genitália. Por isso, Clarinha é tida como chorosa; uma alusão ao choro decorrente das 

lembranças do estupro sofrido. Casos como o de Clarinha são comuns na sociedade, 

quando crianças/adolescentes são estupradas ou até mesmo morta por 

desconhecidos.  

Já no âmbito da lei, a partir dos séculos XVI e XVII o estupro passou lentamente 

a ser percebido como uma violência sexual, mas ainda estando atrelado à noção de 

rapto e castidade. Assunto tratado no nosso próximo tópico, especificamente, no 

ordenamento jurídico brasileiro.  

 

3.4 O ESTUPRO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO: UMA GENEALOGIA 
 

Foucault (2003), em seu livro “A verdade e as formas jurídicas”, mostra como 

as práticas judiciárias, na história Ocidental, conceberam e definiram a maneira pela 

qual os homens podiam ser julgados em função de seus erros e condutas sociais, 

levando em consideração a reparação das ações desses sujeitos e a punição de 

outras. Para ele, todas essas regras levaram a definição de tipos diferentes de 

subjetividades e de formas de saber que, por conseguinte, ligaram a figura do homem 

a uma verdade. Por isso, este tópico traz o itinerário histórico da lei do estupro no CP 

pátrio, para mostrar as vontades de verdades jurídicas sobre o crime e a figura da 

vítima. O percurso por nós traçado foi o mesmo trilhado por Rossi (2016) e Martins 

(2013), um dos autores estudados por Rossi (2016), começando desde o Brasil pré-

colonial até os dias atuais.  

Sabemos que o Brasil foi ocupado por Portugal e deste herdou aspectos 

socioculturais, transmitidos para âmbitos como a religião, a literatura, a medicina, a 

política, as artes etc. Com as leis não foi diferente, o nosso direito penal foi redigido a 

partir das legislações portuguesas, por meio das ordenações Afonsinas (1500-1514), 

Manuelinas (1514-1603) e Filipinas (1603-1916), “que por sua vez, refletiam o direito 

Penal medieval, visando a infundir o temor pelo castigo” (FAYET, 2011, p. 24). Os 

principais criminosos dignos de sanções atrozes eram os estupradores, os sodomitas, 



94 
 

os traidores do reino, os hereges, os benzedores e os apóstatas. De acordo com 

Fragoso (2003, apud FAYET, 2011, p. 24-25):  

 

A morte era a pena comum e se aplicava a grande número de delitos, sendo 
executada muitas vezes com requintes de crueldade. Eram previstas: a pena 
de morte natural (enforcamento no pelourinho, seguindo-se o sepultamento); 
morte natural cruelmente (que dependia da imaginação do executor e do 
arbítrio dos juízes); morte natural pelo fogo (queima do réu vivo, passando 
primeiro pelo garrote); morte natural para sempre (enforcamento, ficando o 
cadáver pendente até o apodrecimento). Havia ainda as penas infamantes, 
mutilações, confisco de bens e degredo. As penas dependiam da condição 
dos réus e empregava-se amplamente a tortura.   

 

Havia nestes códigos, conforme mostra o autor, uma função de intimidação 

feroz atravessada pelos interesses do Estado e da religião. As penas, mais das vezes, 

eram alicerçadas em preceitos religiosos e os crimes confundidos com o pecado e a 

ofensa moral à sociedade.  Nestas legislações, o delito de violação carnal ainda não 

se apresentava com a rubrica de estupro, estando descrito por meio do termo força, 

ligada a violência para a prática do ato sexual sem consentimento. As ordenações 

estavam dispostas em cinco livros, com leis e penas variadas e o crime de estupro 

aparecia no livro V, nos três parâmetros.  

No decorrer do reinado de D. João I, conforme Chaves e Sanchez (2009, p. 3), 

a falta de sistematização das leis de Portugal chegou a um ápice terrível, “tendo a 

própria corte formulado queixas sucessivas quanto à deplorável situação jurídica do 

país”. Os autores dissertam que foi delegado ao monarca João Mendes, a função de 

reformar as leis criadas durante a gestão de D. João I, juntando as mais relevantes 

em um único programa. A tarefa, com o passar dos tempos, foi parar nas mãos do 

jurista Rui Fernandes, responsável por completar a obra em Julho de 1446, em meio 

ao reinado de D. Afonso V. O atual rei revisou as leis junto com Lopo Vasques, Luís 

Martins e Fernão Rodrigues, e por isso, a obra levou o seu nome.  

O código Afonsino apresenta duas definições para o estupro. Do estupro 

forçado, tratado no Título VI – Da molher forçada, e como fe deve a provar a força30 – 

e do estupro “consentido”, caracterizado no Título VIII, sob a legenda – Do que dorme 

com moça virgem, ou viuva per fua voontade31. No segundo título, consoante Estefam 

(2011, apud ROSSI 2016), o delito era solucionado por meio do casamento ou se a 

                                                           
30 Por se tratar de leis muito antigas, no português de Portugal, optamos por trazer as redações 
originais, uma vez que não se trata de língua estrangeira. As leis completas podem ser vistas nos 
nossos anexos.  
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vítima desejasse, com apenas o pagamento de um dote. Já no primeiro caso, a pena 

para o estuprador era a morte, independentemente de sua condição financeira, no 

entanto, a vítima deveria ser mulher casada, religiosa, moça virgem ou viúva honesta.     

Para que a pena de morte fosse aplicada, a mulher deveria provar a sua falta 

de vontade em relação ao sexo, por meio de algumas ações: se molestada dentro de 

um povoado ela deveria proclamar em alta voz: vedes que me fazem, seguindo, por 

três ruas, pois só assim a queixa seria validada, era uma forma de ter testemunhas 

do ato e de seu não consentimento para a relação sexual. Além disso, a vítima 

precisaria nomear quem a forçou pelo nome. Todavia, se a mulher fosse estuprada 

no deserto deveria fazer cinco sinais:  

 

ella na ora, que o homem della travar, deve dar grandes vozes, e braados 
dizendo, vedes que me fez Foam, nomeando-o per feu nome: e ella deve feer 
toda carpida: e ella deve vir pelo' caminho dando grandes vozes, queixando-
fe ao primeiro, e ao fegundo, e ao terceiro, e des y aos outros todos, que 
achar, vedes que me fez Foam: e ella deve vir aa Villa fem tardamento 
nenhum: e ella deve hir aa Juftiça, e nom entrar em outra cafa, fenom 
direitamente fe hir aa justiça (ORDENAÇÕES AFONCINAS, MDCCLXXXXII, 
p. 30).   

 

Se alguma destas cláusulas não se cumprisse, a queixa feita pela mulher junto 

a justiça não seria validada e o estuprador ficaria impune. Esta lei foi criada por D. 

Afonso I, mas outra a segue nos mesmos moldes, também dentro do título XVI, 

elaborada pelo rei D. Pedro. Em concordância com a lei, para que a pena fosse 

aplicada ao violentador, a vítima tinha de fazer as seguintes obrigações: 

 

a molher, que forçarem, que deve logo partir do feito, e do lugar, hu lhe fazem 
a força, e deve logo partir, e braadar pelo caminho, e pela rua , vedes que me 
fez Foam, nomeando-o per feu nome, dizendo que jouvera com ella per força: 
e afsy deve a molher seer forçada , fegundo cuftume, e fegundo direita razom. 
Outro fy he de cuftume, que a molher nom he forçada em Villa, falvo se a 
teem em lugar, que nom pofsa braadar; e quando fair do lugar, deve-fe logo 
carpir, e braadar, e hir-fe logo geitar aa Justiça, e fazer afsy como he cuftume 
do Regno; ca afsy he forçada, fegundo custume, e fegundo razom 
(ORDENAÇÕES AFONCINAS, MDCCLXXXXII, p. 30-31). 

 

Todos estes deveres impostos à estuprada nos rememora a pena Israelita para 

o estupro. É válido frisar como o código Filipino castigava severamente o abusador 

sexual, pois, caso a vítima desejasse se casar com ele, a pena de morte ainda seria 

aplicada, salvo por uma graça “especial” do rei.  
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Segundo as regras da lei desse período, a mulher para ser considerada vítima 

do estupro deveria apresentar-se flagelada, com marcas pelo corpo, o que implicaria 

a resistência ao ataque, caso isso não ocorresse ela era culpabilizada pelo crime, ou 

seja, era tida como complacente. Citando um caso análogo, contado pelo Chrysólito 

de Gusmão – certa vez uma moça vai ao tribunal se queixar de um homem que a tinha 

possuído à força, mas não apresentava traços de violência. O juiz pede para ela 

segurar uma bolsa e ao acusado que tente tirá-la. Após algum tempo de esforço físico, 

o algoz não consegue arrebentar a bolsa. E o juiz declara: “Mulher, se tu tivesses 

defendido sua honra como tu defendestes tua bolsa, não terias necessidade de vir 

diante de mim” (SZNICK, 2001, p. 235).  Resumindo: de acordo com o parecer dado, 

nos apoiando em Sznick (2001), uma mulher sem nenhum tipo de deficiência física ou 

mental, bem constituída de suas forças, jovem e de estatura mediana, e 

primordialmente, já esclarecida nas coisas do sexo, tem condições de se defender de 

um predador sexual. Mas, se ao contrário, se deixa possuir, mesmo que de início 

recuse o ato, foi mais por seu desejo próprio e pela sua carnalidade exacerbada, do 

que precisamente pela força do agressor.  

No início do século XVI, o rei D. Manuel I, de Portugal, conhecido como “o 

venturoso”, buscou, consoante Chaves e Sanchez (2009), modernizar as instituições 

jurídicas portuguesas, com o intuito de somá-las às glórias de seu governo. Os autores 

descrevem que o preâmbulo das ordenações criadas por D. Manuel I, deixava claro 

as suas intenções: “retirar todo o sobejo e o supérfluo, e adendo no minguado, 

suprimindo os defeitos, concordando as contrariedades, declarando o escuro e difícil 

de maneira que assim dos letrados como de todos se possa bem perfeitamente 

entender” (CHAVES e SANCHEZ, 2009, p. 5). As ordenações Manuelinas foram 

elaboradas pelo chanceler-mor do reino, Rui Boto e tiveram sua primeira edição no 

ano de 1514. As penas, de um modo geral, não eram fixas, variando com a condição 

social do acusado.  

Sobre o delito de estupro, este aparece no Título XIIII32, por meio do estupro 

forçado – Do que dorme por força com qualquer molher, ou traua della, ou a leua por 

fua vontade – e no Título XXIII, mediante o estupro “consentido” – Do que dorme com 

moça virgem, ou viuua bonefta por fua vontade, ou entra em cafa doutrem pera com 

cada bũa dellas dormir, ou com efcraua branca de guarda. E do que dorme com 

                                                           
32 Número em algarismo romano presente no documento original.  
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molher, que anda no paaço. Para Rossi (2016, p. 50), no primeiro diploma “houve uma 

abrangência significativa em relação ao polo passivo do tipo penal, uma vez que 

escravas e prostitutas passaram a ser incluídas como possíveis vítimas”. A pena para 

o criminoso ainda era a morte, tanto para o estuprador pobre, quanto para o rico. Um 

fato curioso nesta redação é a extensão da pena para os indutores e/ou cúmplices do 

delito, estes assim como o agente, deveriam pagar com a própria vida. Por mais que 

a molestada quisesse o casamento com o algoz, a punição se mantinha. Caso o 

sujeito apenas importunasse de modo ofensivo ao pudor da vítima, ou seja, sem fins 

carnais, e fosse pego em meio à prática, ele deveria ser preso e passar trinta dias na 

cadeia, pagando uma multa de mil réis para a denunciante do atentado.  

No Título XXIII, a pena era extinta por meio do casamento, por vontade da 

vítima, mas caso ela não desejasse, o violentador podia-lhe pagar um dote, com uma 

quantia estipulada pelo juiz, tendo em conta a condição financeira do acusado. Mesmo 

assim, se o estuprador não quisesse pagar, quando pobre deveria ser açoitado como 

castigo e degredo para a África, até a vontade do rei, porém, sendo rico, ele era 

apenas banido para a África, sem ser castigado corporalmente.  É valido frisar que, 

nesta epígrafe a escrava só era considerada vítima, quando branca e de companhia, 

por viver nos domínios da casa de seus donos e não na senzala.  

Conforme Chaves e Sanchez (2009), o rei de Portugal, Filipe I, ou rei da 

Espanha Filipe II, durante o período da União Ibérica, começou uma reforma jurídica 

no Brasil, adequando as leis, em parte, ao ordenamento jurídico espanhol, com base 

no código Justiniano. Segundo os autores, o projeto foi entregue em 1595, mas sua 

vigência teve início apenas em 11 de janeiro de 1603. O estupro forçado surge, nas 

ordenações Filipinas, nos Título XVI – Do que dorme com a mulher, que anda no Paço, 

ou entra em casa de alguma pessoa para dormir com mulher virgem, ou viuva honesta, 

ou scrava branca de guarda e XXI – Dos que dormem com mulheres orfãs ou, 

menores, que stão a seu cargo.  Destacaremos neste código, primordialmente, o 

último título por ele se tratar do que hoje chamamos de “estupro de vulneral”. Em 

conformidade com o código Filipino, se um juiz ou um escrivão for pego em ato 

libidinoso com menina de sua guarda, teria como pena o exílio para a África durante 

dez anos, tendo ainda que pagar o casamento para ela no futuro. No entanto, se o 

abusador não fizer parte de membros da justiça, e se pego com menor de vinte e cinco 

anos virgem, órfã ou não, mas sob sua tutela, deveria ser preso e, posteriormente, 

desterrado para a África durante oito anos, pagando em dobro o casamento para a 
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estuprada. Já no título XVI, consoante a lei, qualquer homem que dormisse com 

alguma mulher que andasse na casa, do rei, da rainha ou do príncipe, perderia sua 

fazenda, metade para a câmara e a outra para os cativos, além do castigo do degredo.   

Conquanto o estupro “consentido” se fazia presente nos Títulos XVIII – Do que 

dorme por força com qualquer mulher, ou trava dela, ou a leva por sua vontade e XXIII 

– Do que dorme com mulher virgem, ou viúva honesta por sua vontade. No primeiro 

caso, assim como nas ordenações Manuelinas, as servas e as prostitutas podiam ser 

consideradas vítimas, nada obstante, a pena de morte para o estuprador não era 

aplicada. Nos demais casos, isto é, com mulheres virgens, casadas, viúvas honestas 

e religiosas, a penal capital era mantida. A pena para “importunação ofensiva ao 

pudor” também era a mesma do código antecedente. No segundo caso, o estuprador 

poderia casar-se ou não com a vítima, a depender da vontade dela ou pagar-lhe um 

dote.  

Vemos em todas as ordenações a presença dos suplícios como castigos 

principais para os criminosos, Pierangelli (1980), ao citar Batista Pereira, conta que a 

morte para os estupradores e incestuosos, se fazia por meio do fogo, o corpo do 

sujeito deveria ser queimado vivo, só assim sua memória desapareceria junto às 

cinzas. Os suplícios corporais não foram práticas apenas utilizadas no Brasil ou em 

Portugal, para se punir os transgressores, Foucault (1987) conta como na França eles 

tiveram grande participação, representando o espetáculo do sofrimento, as marcas da 

barbárie dos séculos e países, a prova de uma fraca influência da razão e da religião 

sobre o espírito do homem.  Paralelamente, equivalendo ao poder monárquico:  

 

O suplício tem então uma função jurídico-política. É um cerimonial para 
reconstruir a soberania lesada por um instante. Ele a restaura manifestando-
a em todo o seu brio. A execução pública, por rápida e cotidiana que seja, se 
insere em toda a série dos grandes rituais de poder eclipsado e restaurado 
(coroação, entrada do rei numa cidade conquistada, submissão dos súditos 
revoltados): por cima do crime que desprezou o soberano, ela exibe aos olhos 
de todos uma força invencível. Sua finalidade é menos de estabelecer um 
equilíbrio que de fazer funcionar, até um extremo, a dissimetria entre o súdito 
que ousou violar a lei e o soberano todo-poderoso que faz valer sua força 
(FOUCAULT, 1987, p. 42). 
 

Logo, os suplícios impostos aos estupradores não representavam, em sua 

forma primitiva, a preocupação com a preservação do corpo feminino em si, mas com 

a soberania do rei, que por hora foi desrespeitada quando o agressor infringe a lei 

criada e assinada pelo soberano. E se essa mesma lei dava o direito do agressor se 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1168.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1168.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1172.htm
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1172.htm
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redimir por meio do casamento, não era por bondade real, mas como uma forma de 

equilibrar o excesso de penas de mortes, naquelas épocas (FOUCAULT, 1987), o que, 

ao mesmo tempo, ajudava a reparar a honra da mulher ofendida, passando de um 

“objeto danificado”, para aceito, novamente, no convívio social.    

O código Filipino perdurou até 1830, quando o Império do Brasil, segundo Fayet 

(2011), apresentou o seu Código Criminal, baseado na Escola Clássica, tendo como 

princípios comuns a justiça e a equidade social.  O autor preconiza como, no código 

de 1830, o vocabulário “stuprum” foi inserido pela primeira vez, seguindo a tradição 

romana, todavia o termo abrangia todos os delitos sexuais, “motivo pelo qual o termo 

‘estupro’ constituía a nominata da seção I do capítulo II, que guardava a ‘segurança 

da honra”’ (FAYET, 2011, p. 28). Por se tratar de uma lei muito abrangente, ela foi 

duramente criticada pelos doutrinários da época.   

Em concordância com Martins (2013), o Título II, Capítulo II e Secção I, do 

Código Criminal brasileiro de 1830, versava como crime de estupro, os seguintes 

delitos: 

 

a) defloramento de mulher virgem e menor de 16 anos (artigo 219); b) 
defloramento de mulher virgem e menor de 16 anos por quem a tem sob seu 
poder ou guarda (artigo 220); c) defloramento de mulher virgem e menor de 
16 anos por pessoa a ela relacionada por grau de parentesco que não admita 
dispensa para casamento (artigo 221); d) cópula carnal por meio de violência 
ou ameaça com mulher honesta (artigo 222); e) ofensa pessoal a mulher para 
fim libidinoso, causando-lhe dor ou mal corpóreo, sem que se verifique a 
cópula carnal (artigo 223); e f) sedução de mulher honesta e menor de 17 
anos, praticando com ela conjunção carnal (artigo 224) (MARTINS, 2013, p. 
22-23). 

 

No entanto, o crime de estupro estava disposto no artigo (art.) 22 do Capítulo 

II, da seguinte forma: “Art. 222. Ter cópula carnal por meio de violencia ou ameaças, 

com qualquer mulher honesta. Penas – de prisão por tres a doze annos, e de dotar a 

ofendida” (PIERANGELLI, 1980, p. 243, grifo do autor). A pena máxima para o autor 

do crime era de doze anos, em conjunto com um dote, e a mínima era de três anos, 

mais o dote. O cúmplice do estupro podia pegar até oito anos de prisão, tendo que 

pagar também um dote à vítima. Caso a mulher fosse prostituta a pena seria menor, 

de um mês a dois anos, para o agente, e de vinte dias a um ano e quatro meses, para 

o comparsa. O que demostra um valor menor da cortesã, em comparação com a 

mulher virgem. Observemos também como o Código de 1830 dá margens ao estupro 
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de vulnerável, ao inserir nos arts. 219, 220 e 221, o defloramento de menor de 16 

anos, seja por parente ou desconhecido.  

Nas palavras de Pierangelli (1980), com a proclamação da república foi 

expedido um novo CP, em onze de outubro de 1890, cunhado como CP dos Estados 

Unidos do Brasil. No dia seis de dezembro do mesmo ano, foi marcado o prazo de 

seis meses para a sua execução em todo o território pátrio. De acordo com Fayet 

(2011, p. 30-31) o código republicano “aboliu a pena de morte e as penas cruéis, 

contemplando as penas de prisão celular, de banimento, de reclusão, de prisão com 

trabalho, de prisão disciplinar, de interdição de direitos, de suspensão e perda de 

emprego público e de multas”. Nesta compilação o crime de estupro estava disposto 

no Título VIII, Capítulo I, art. 268, que versava sobre a violência carnal: “Estuprar 

mulher virgem ou não, mas honesta. Pena – de prisão cellular por um a seis annos” 

(PIERANGELLI, 1980, p. 299). Se a mulher fosse meretriz a prisão seria de seis 

meses a dois anos. Caso o crime fosse praticado com o concurso de uma ou mais 

pessoas, a pena aumentaria em quarta parte. O art. 269 do mesmo capítulo foi o 

primeiro a trazer a definição do estupro, ao descrever: “Chama-se estupro o acto pelo 

qual o homem abusa com violência de uma mulher, seja virgem ou não” 

(PIERANGELLI, 1980, p. 299). O capítulo ainda explicava que se entendia por 

violência não só o emprego da força física, mas também todos os meios responsáveis 

por privar a mulher de suas faculdades psíquicas, impossibilitando-a de se defender, 

seja pelo uso de hipnotismo, clorofórmio, éter, e em geral, os anestésicos e narcóticos.    

Para Fayet (2011, p. 32), o crime de atentado violento ao pudor, por seu turno, 

estava disposto no art. 226 com a seguinte redação: “Attentar contra o pudor de 

pessoa de um, ou de outro sexo, por meio de violência ou ameaças, com o fim de 

saciar paixões lascivas ou por depravação moral”, sendo punido com prisão celular 

de um a seis meses. Distintivamente do crime de estupro, a pessoa passiva do crime 

de atentado ao pudor podia ser tanto um homem quanto uma mulher, assim como o 

sujeito ativo, já que o que configuraria em crime, consoante o autor, não era o fato da 

vítima ser mulher, mas o desrespeito à moral e aos bons costumes da época, como o 

contato sexual entre pessoas do mesmo sexo em público, por exemplo. 

A corrupção de menores também se fazia presente no parágrafo único, do 

Capítulo I, do art. 266, ao relatar; “na mesma pena incorrerá aquelle que corromper 

pessoas de menor idade, praticando com ella ou contra ela actos de libidinagem” 

(PIERANGELLI, 1980, p. 299). Assim como também o art. 267, versava sobre o 
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estupro de vulnerável: “Deflorar mulher de menor idade, empregando sedução, 

engano ou fraude” (PIERANGELLI, 1980, p. 299).  Todos os arts., presentes no título 

VIII foram criados tão somente para preservar a honra e a honestidade das famílias, 

assim como o ultraje público ao pudor, logo, o bem jurídico protegido não era a pessoa 

humana e o seu livre arbítrio para escolher seu parceiro sexual, mas tão somente a 

moral e os bons costumes.    

Com a instalação do Estado Novo, muitos projetos de reforma foram propostos 

para modificar o CP de 1890, o principal deles foi o “Código Criminal brasileiro”, o 

primeiro estatuto repressivo da república, de autoria do professor Alcântara Machado. 

Pierangelli (1980) discorre que o projeto foi revisto por uma comissão composta por 

Vieira Braga, Roberto Lyra, Narcélio de Queiroz e Nélson Hungria, aparecendo 

também o nome de Costa Silva, por mais que este já tenha afirmado não ter 

participado da comissão por razões de saúde. Segundo o autor, houve muitas 

divergências entre Câmara Machado e a comissão organizadora, havendo muitas 

revisões e substituições das leis ao longo do tempo, até o dia sete de dezembro de 

1940, no qual foi sancionado, entrando em vigor em primeiro de janeiro de 1942.  

Em concordância com Rossi (2016), no CP de 1940, o delito de estupro estava 

inscrito no art. 213, Capítulo I, do Título VI acerca “Dos crimes contra os costumes”, 

com a seguinte redação “Constranger mulher a conjunção carnal, mediante violência 

ou grave ameaça” (ROSSI, 2016, p. 57). A pena de reclusão era de três a oito anos. 

Por outro lado, o atentado violento ao pudor foi tratado no art. 214, sob a égide: 

“Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que 

com ele se pratique ato libidinoso diverso de conjunção carnal” (ROSSI, 2016, p. 57). 

Nessa hipótese a reclusão era de dois a sete anos. É importante destacar, tal qual a 

autora, que essa compilação retirou o termo mulher honesta da definição de estupro, 

mas o manteve em outros delitos, como a posse sexual mediante fraude (art. 215), o 

atentado ao pudor mediante fraude (art. 216) e o rapto violento ou mediante fraude 

(art. 210). O crime de sedução e corrupção de menores, por sua vez, se fazia presente 

no Capítulo I, respectivamente, nos arts. 217 e 218.    

Dando continuidade à reforma penal brasileira, coube a Nelson Hungria 

elaborar um novo código, conhecido como CP de 1969, porém este não chegou a 

entrar em vigor, pois recebeu duras críticas quanto a adoção de penas 

indeterminadas, “e a redução, para dezesseis anos, da idade mínima para a 

imputabilidade, dependente de exame criminológico” (PIERANGELLI, 1980, p. 14). 
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Assim, como nos mostra Martins (2013), é o CP de 1940 que está vigente até os dias 

de hoje, por mais que tenha sofrido mudanças, a primeira delas ocorreu em 13 de 

julho de 1990,  

 

[...] e foi promovida pela Lei Federal nº 8.069, conhecida como Estatuto da 
Criança e do Adolescente, que inseriu um parágrafo único no artigo 213, com 
esta redação: “Art. 213. (...) Parágrafo único. Se a ofendida é menor de 
catorze anos: Pena – reclusão, de quatro a dez anos” (MARTINS, 2013, p. 
27).  

 

Posteriormente, a Lei Federal nº 8.072, de 25 de julho de 1990, trivialmente, 

conhecida como Lei dos Crimes Hediondos, alterou, nas palavras do autor, o preceito 

secundário do caput do art. 213, com a nova redação: “Art. 213. Constranger mulher 

à conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça: Pena – reclusão, de seis a 

dez anos (MARTINS, 2013, p. 27).  

Por fim, a Lei nº 9.281/1996, revogou, conforme Rossi (2016), o parágrafo único 

do art. 213 sobre o estupro de menor de quatorze anos. Assim ficou a lei penal do 

crime de estupro, até a sanção da Lei nº 12.015, de 7 de agosto de 2009. 

 A atual Lei nº 12.015/2009 alterou o Título VI do CP de “Dos crimes contra os 

costumes” para “Dos crimes contra a dignidade sexual”.  Para Nucci (2009) esta 

modificação foi de extrema relevância, tendo em vista que a nomenclatura “costumes” 

se fazia inadequada ao momento histórico que vivenciamos hoje. “Afinal, os costumes 

representavam a visão vetusta dos hábitos medianos e até puritanos da moral vigente, 

sob o ângulo da generalidade da pessoa” (NUCCI, 2009, p. 11), inexistindo, conforme 

ele, qualquer critério legal para caracterizar o que se entendia por costume na 

sociedade brasileira. Nucci (2009, p. 14) ainda apregoa como o termo “dignidade” 

 

[...] fornece a noção de decência, compostura, respeitabilidade, enfim, algo 
vinculado à honra. A sua associação ao termo sexual insere-se no contexto 
dos atos tendentes à satisfação da sensualidade ou da volúpia. 
Considerando-se o direito à intimidade, à vida privada e à honra, 
constitucionalmente assegurados (art. 5º., X, CF), além do que a atividade 
sexual é, não somente um prazer material, mas uma necessidade fisiológica 
para muitos, possui pertinência a tutela penal da dignidade sexual. Em outros 
termos, busca-se proteger a respeitabilidade do ser humano em matéria 
sexual, garantindo-lhe a liberdade de escolha e opção nesse cenário, sem 
qualquer forma de exploração, especialmente quando envolver formas de 
violência. 
 

Deste modo, Pierangeli e Souza (2010, p. 10) comentam que com o advento 

da Lei nº 12.015/2009, o bem jurídico tutelado passou a ser “a liberdade sexual do 
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homem e da mulher, que têm o direito de dispor de seus corpos de acordo com sua 

eleição” e não mais a virgindade ou a “honestidade”, por isso a lei se estende para 

quem comercializa seu corpo, levando em conta a faculdade do sujeito de aceitar ou 

recusar um programa. A pena agora passa a ser a mesma, tanto para mulher “proba”, 

quanto para a prostituta. A lei também se estende para dentro do casamento e demais 

relações amorosas, quando a mulher tem o apanágio de não querer manter relações 

sexuais com seu parceiro, e caso ele a force, a ação se configurará como estupro, 

distintamente das leis passadas, como mostra Masson (2012, p. 29):  

 

Durante muito tempo sustentou-se a inadmissibilidade do estupro no contexto 
do matrimônio. Predominava o argumento de que este crime não podia ser 
praticado pelo marido contra sua esposa, pois o casamento impunha aos 
cônjuges direitos e deveres mútuos, entre o débito conjugal. A mulher tinha o 
dever de atender os anseios sexuais do marido, e este podia exigir a 
prestação quando reputasse adequado. Ele era blindado pelo exercício 
regular do direito, causa excludente da ilicitude. Nesse contexto o estupro 
somente era visualizado nas conjunções carnais ilícitas, realizadas fora do 
casamento.   

 

O autor ainda explica que a mulher só podia recusar o ato sexual, caso ela 

apresentasse alguma justificativa grave capaz de a impedir de fazer sexo com o 

marido. Uma destas justificativas podia ser uma doença venérea do cônjuge. Porém, 

segundo ele, alguns doutrinadores ainda defendiam que, mesmo nessas 

circunstâncias a esposa era obrigada a manter a cópula, cabendo ao homem 

responder pelo crime de “perigoso contágio”.  

A Lei nº 12.015/2009 também fundiu o crime de estupro (art. 213) com o de 

atentado violento ao pudor (art. 214), sob a nomenclatura única de estupro, trazendo 

a seguinte redação:  

 

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:  
Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.33  

 

O tipo objetivo do crime é o constranger, significando, nas palavras de 

Gonçalves (2011, p. 11) “obrigar, coagir alguém a fazer algo contra a vontade, e, por 

isso, se existe consentimento válido da vítima, não há crime. Dessa forma, pode-se 

                                                           
33 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso 
em: 14 set. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art213.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
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concluir que o dissenso é pressuposto do crime”. Para o autor o dissenso deve ser 

sério, destituído de interesse da vítima à conduta do agente, não se exigindo, 

entretanto, uma resistência heroica por parte dela, como se reclamava, por exemplo, 

nas ordenações Afonsinas.  

De acordo com Sznick (2001), o delito de estupro, diferentemente do atentado 

violento ao pudor se diferenciava, nas redações predecessoras, com a praticada do 

intra vas, quer dizer, da penetração do pênis na vagina; logo só podia ser cometido 

por um homem contra uma mulher. Enquanto no atentado violento ao pudor, 

poderíamos encontrar, por exemplo, o coito anal e oral forçado, a conjunção 

interfemora (nas coxas), a intermamas (nos seios), introdução de dedo na vagina, 

sugar dos seios, o beijo lascivo dado com eroticidade etc.  Podendo ser cometido por 

um homem ou mulher contra qualquer pessoa.  

Segundo o promotor de justiça, assim como o estupro, o atentado violento ao 

pudor também era tipificado como crime hediondo, porém, para ele, o único efeito do 

atendado violento ao pudor que deveria ser punido como tal, era o sexo anal forçado, 

pois poderia resultar em morte. No pensamento de Sznick (2001), o sexo oral, por 

exemplo, não poderia ser tipificado como hediondo, porquanto o perigo de morte era 

do agressor. Em suas palavras: “No coito oral o agente obriga a vítima a sugar-lhe o 

pênis, sob ameaça inclusive de arma e esta, aproveitando-se de um descuido deste, 

ferra-lhe os dentes seccionando o membro viril, o que além de intensa dor, provoca 

profunda hemorragia e senão socorrido a tempo, a morte” (SZNICK, 2001, p. 241). 

Porém, o autor se contradiz ao relatar o fato, hipotético, de o agressor ao estar 

armado, poder ocasionar morte à vítima, ao disferir um tiro em função da dor sentida 

pela mordida. É válido sobrelevar, como Sznick (2001) esqueceu de relatar, a asfixia 

em decorrência da sucção forçada do pênis pela mulher, levando-a também, a 

probabilidade de morte.   

Em síntese, na atual lei de estupro, conforme Gonçalves (2011), pode 

configurar como crime, em face a conjunção carnal: a penetração, ainda que parcial 

do pênis na vagina; não sendo necessária a ejaculação. E em face aos outros atos 

libidinosos: obrigar a vítima a se masturbar diante do violentador ou obrigar que ela o 

masturbe; o sexo oral ou anal; introdução de dedo ou de objetos no ânus ou vagina; 

passar a mão nos seios da vítima, em suas nádegas ou partes genitais; esfregar o 

órgão sexual no corpo de um outro sujeito; o beijo impudico sob violência ou grave 

ameaça, dentre outros.  
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Para a configuração do estupro é desnecessário, como mostra Gonçalves 

(2011, p. 12), “que haja contato físico entre a vítima e o agente”, bastando, por 

exemplo, que o sujeito a obrigue a se automasturbar. Uma ilustração para este fato, 

aconteceu no Estado do Piauí, em agosto de 2017.  Um homem foi preso por estupro 

virtual ao ameaçar publicar, na internet, fotos íntimas de uma mulher – tiradas após 

ela dormir uma noite na casa deste sujeito –, caso ela não mandasse fotos suas se 

masturbando para ele. O delinquente chegou a criar um perfil falso nas redes sociais 

e a postar fotos dos familiares da vítima como forma de obrigá-la a cumprir suas 

chantagens34. Apenas a presença do constrangimento e da grave ameaça foi 

necessária para a aplicação da lei do estupro, por mais que tenha inexistido o contato 

físico entre o agressor e a vítima. É o que acontece também, quando, em um caso de 

estupro coletivo, por exemplo, apenas um dos criminosos penetra a vítima e os outros 

ficam olhando, ou quando a vítima é forçada a presenciar um ato sexual. Logo a 

presunção do crime se dá pelo envolvimento corpóreo da vítima no ato da libidinagem, 

seja pelo emprego de violência ou grave ameaça. 

Sobre a classificação do crime, Nucci (2014, p. 679) atesta que ele é   

 

Comum (pode ser cometido por qualquer pessoa); material (o resultado 
naturalístico é o efetivo constrangimento à liberdade sexual sofrido pela 
pessoa, com eventuais danos físicos e traumas psicológicos); de forma livre 
(admite-se a conjunção carnal e qualquer outro ato libidinoso); comissivo; 
instantâneo; unissubjetivo; plurissubsistente.  

 

O elemento subjetivo é o dolo, não se punindo a forma culposa. Segundo o 

magistrado, para haver estupro, exige-se que o elemento subjetivo específico, 

consista em lograr “a conjunção carnal ou outro ato libidinoso, satisfazendo a lascívia” 

(NUCCI, 2014, p. 679). Ainda existindo intuito de vingança ou outra coisa qualquer 

para a concretização da prática sexual, o que não deixa de envolver uma satisfação 

mórbida do prazer sexual. O objeto material é a pessoa (de qualquer gênero) sofredor 

de constrangimento. E o objeto jurídico é a liberdade sexual. Quanto à tentativa, é 

admissível, porém, difícil de ser corroborada. A natureza é hedionda e as causa de 

aumento de pena são:  

 

a) A pena é aumentada de quarta parte, se o crime é cometido com o 
concurso de duas ou mais pessoas (art. 226, I); b) A pena é aumentada de 

                                                           
34 Caso disponível em: <http://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/homem-e-preso-por-estupro-virtual-
conheca-esta-modalidade-de-crime-001907213.html>. Acesso em: 14 set. 2017.  

http://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/homem-e-preso-por-estupro-virtual-conheca-esta-modalidade-de-crime-001907213.html
http://br.blastingnews.com/brasil/2017/08/homem-e-preso-por-estupro-virtual-conheca-esta-modalidade-de-crime-001907213.html


106 
 

metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, 
companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou se por 
qualquer outro título tem autoridade sobre ela (art. 226, II); c) A pena é 
aumentada de metade se do crime resultar gravidez (art. 234-A); d) A pena é 
aumentada de um sexto até metade se o agente transmite à vítima doença 
sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador (art. 
234-A, IV) (GONÇALVES, 2011, p. 18-19, grifos do autor).  
 

Sobre o art. 234-A, IV, Gonçalves (2011) relata que, caso a doença transmitida 

para a vítima seja a AIDS o agente do crime deve ser enquadrado no crime de estupro 

em concurso com lesão corporal gravíssima (art. 129, § 2º, II, do CP) ou tentativa de 

homicídio (art. 121, do CP), haja vista o dolo eventual em relação a passagem da 

doença, e caso seja constato a sua intenção em transmitir o vírus HIV, “a hipótese 

será de concurso formal impróprio em decorrência da autonomia de desígnios e as 

penas serão somadas” (GONÇALVES, 2011, p. 19).  

É válido destacar também as formas qualificadas, expressas nos parágrafos 

primeiro e segundo, do crime de estupro: 

 

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  
§ 2o Se da conduta resulta morte:  

                            Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. (NR)35  

 

Para Nucci (2009), existe um erro redacional no parágrafo primeiro por meio da 

partícula ou, que para ele, deveria ser e. Tendo em vista que se o estupro for praticado 

contra menor de 14 anos, a figura se incidirá no art. 217-A sobre o estupro de 

vulnerável: Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 

quatorze anos. Pena — reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos36. Logo, o caput 

protege o menor de 18 anos e maior de 14 com uma pena acrescida de dois anos (de 

6 a 8 e de 10 a 12) se comparado ao estupro “comum”. Resultando em morte, ambos 

têm penas de cárcere de 12 a 30 anos.  

Sobre o estupro de vulnerável as qualificadoras apontam: 

 

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 

                                                           
35 Nova Redação - NR. <Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em: 14 set. 2017.  
36 Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. 
Acesso em: 15 set. 2017.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
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discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não 
pode oferecer resistência.  
§ 2o (VETADO). 
§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  
Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  
§ 4o Se da conduta resulta morte:  
Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos37. 

 

 Para Gonçalves (2011) a objetividade jurídica desse crime é a dignidade 

sexual do sujeito menor de quatorze anos, padecente de doença mental ou 

impossibilitado de resistir ao ataque sexual. E o tipo objetivo é o relacionamento sexual 

com menor de quatorze anos, mesmo de forma consentida. “Se o agente sabia tratar-

se de pessoa definida na lei como vulnerável não poderia manter ato sexual com ela. 

Se o fez, responde pelo crime” (GONÇALVES, 2011, p. 27). Essa orientação está 

expressa nos motivos originários da Lei nº 12.015/2009, no qual o legislador, 

consoante o autor, manifestou claramente sua intenção de extinguir com a 

interpretação antes existente de que a presunção para a violência era algo relativo. 

Deste modo, mesmo a vítima declarando já ter possuído relações carnais anteriores, 

se for vista em ato sexual com maior de 18 anos, o agente será preso, caso seja ciente 

da idade do sujeito feminino.  

Na voz de Gonçalves (2011), apenas o erro de tipo (que não é confundindo 

com presunção relativa), pode afastar a pena do agente, quando este provar sua falta 

de entendimento sobre a idade da vítima, seja por ela ter mentido ou por apresentar 

um desenvolvimento corporal avantajado para a sua idade. O promotor de justiça 

esclarece ainda que as condutas típicas do estupro de vulnerável são as mesmas do 

estupro simples, isto é, a prática da conjunção carnal ou de qualquer outro ato 

libidinoso. “A configuração do estupro de vulnerável, entretanto, não exige o emprego 

de violência física ou grave ameaça, de modo que, ainda que a vítima diga que 

consentiu no ato, estará configurada a infração” (GONÇALVES, 2011, p. 28). Caso 

haja emprego de violência ou ameaça, haverá sempre o estupro de vulnerável, 

mesmo estes agravantes não vindos descritos no art. 217-A, pois a importância é dada 

à idade mínima da vítima.  

O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa e o passivo, qualquer pessoa 

vulnerável, de ambos os gêneros. A consumação ocorre no momento da ação carnal 

                                                           
37 Lei disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm>. 
Acesso em: 15 set. 2017.  
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-640-09.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12015.htm
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ou do ato de libidinagem. A tentativa é aceitável. A natureza do crime é hedionda, 

tanto na forma simples quanto na qualificada. E as causas de aumento de pena se 

dão de forma igual ao estupro simples (GONÇALVES, 2011). Quanto ao tempo de 

reclusão, considerando a qualificadora por lesão grave, vai de dez a trinta anos, 

podendo ser acrescida se resultar em morte – de doze a trinta anos.  

Como já havia realçado Martins (2012), o ECA teve grande influência na 

elaboração da lei de estupro, principalmente do estupro de vulnerável, ao tratar da 

proteção integral da criança e do adolescente. Conforme o art. 2º do ECA, considera-

se criança o sujeito de até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquele cuja 

idade se encontra entre doze e dezoito anos.  Sobre os crimes sexuais cometidos 

contra os infantes, o art. 241-D, entende-os do seguinte modo: 

 

Art. 241-D.  Aliciar, assediar, instigar ou constranger, por qualquer meio de 
comunicação, criança, com o fim de com ela praticar ato libidinoso: 
Pena – reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.  
Parágrafo único.  Nas mesmas penas incorre quem:  
I – facilita ou induz o acesso à criança de material contendo cena de sexo 
explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso. 
II –pratica as condutas descritas no caput deste artigo com o fim de induzir 
criança a se exibir de forma pornográfica ou sexualmente explícita38.          

 

A redação foi incluída pela Lei nº 11. 829, de 2008 e tem como finalidade coibir 

não só o ato sexual com crianças e adolescentes, mas também a pornografia infantil, 

responsável por incitar os sujeitos a praticarem abusos sexuais.  

Considerando todos os discursos, ao longo da história, sobre o estupro 

expressos neste capítulo, assim como a Lei nº 12.015/2009, no próximo capítulo 

iremos descrever/interpretar os discursos sobre o estupro na contemporaneidade, sob 

a ótica do dispositivo midiático, considerando o olhar do sujeito contemporâneo sobre 

o crime.   

 

 

 

 

 

 

                                                           
38 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm>. Acesso em: 15 jan. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm
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4 MEU CORPO ME PERTENCE? VISITANDO A MÉMORIA ARQUIVÍSTICA SOBRE 

O ESTUPRO NO DISPOSITIVO MIDIÁTICO  

 

O arquivo é responsável por mobilizar uma memória, quando, segundo Silva F. 

V. (2016, p. 42), “faz com que inúmeros dizeres oriundos dos recônditos da história 

não sejam esquecidos, senão rememorados e ressignificados e que esses dizeres 

mais recentes se desmantelem com o passar dos tempos”. Ademais o arquivo 

constitui e preserva a memória; é sua base, sua materialidade discursiva.  

 Por pesquisar a memória presente no arquivo midiático, trabalhamos com a 

memória artificial ou eletrônica, aquela responsável por assegurar “sem recurso ao 

instinto ou à inflexão, a reprodução de atos mecânicos encadeados” (GOURHAN, 

1964-1965, apud LE GOFF, 2012, p. 408). Memória cibernética, simbolizando um 

entre-lugar, entre a memória coletiva e a histórica. Podemos ainda dizer como a 

memória das mídias é um monumento, pois ela representa um esforço das sociedades 

tecnológicas para impor ao futuro, de forma voluntária ou involuntária, conforme Le 

Goff (2012), dada imagem de si, criando vontades de verdade visíveis ao público.  

Por meio dos regimes de visibilidades e de enunciabilidades do dispositivo 

midiático, sabemos que nem tudo o que é proferido é verdadeiro, porém, todo 

momento histórico e toda sociedade possui uma verdade a ser dita e a ser vista, 

considerando isto, este capítulo de análise, busca descrever as verdades fabricadas 

sobre o estupro na atualidade e sua proliferação em forma de discursos nas mídias. 

A verdade é alicerçada por relações de poderes muito fortes, algumas delas 

dessimétricas, na qual a “margem à liberdade é extremamente limitada” (FOUCAULT, 

2004, p. 277), um exemplo disto, é a desigualdade entre homens e mulheres ao longo 

do tempo, primordialmente, em relação aos corpos. Estes, vistos por Buther (2010, p. 

27, grifos da autora), como uma construção, e “um mero instrumento ou meio com o 

qual um conjunto de significados culturais é apenas externamente relacionado”. Para 

a autora não se pode dizer que o corpo tenha uma existência significativa fora da 

categoria gênero, assim o corpo recebe as atribuições impostas a esta categoria 

socialmente, estando a mulher subordinada, tanto na esfera do trabalho, como na do 

sexo, ao homem. 

Toda essa engrenagem distópica foi criada, na sociedade brasileira, por meio 

do patriarcado, responsável por solidificar a hegemonia masculina na história, 

garantindo a sujeição física e mental das mulheres, cerceando a sua liberdade e 
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desejo. A partir desse momento, o corpo da mulher não passou mais a pertencer a 

ela, e sim, ao homem que, por sua vez, podia possuí-lo a hora que bem entendesse 

(ROCHA, 2009), imaginário ainda aceito até os dias de hoje. E como alguns 

segmentos das mídias brasileiras ainda são herdeiros desta cultura, podemos ver a 

figura da mulher representada de forma objetificada sexualmente, seja em 

publicidades de lingeries, de carros, de cervejas, entre outras, fazendo figuração para 

uma ação masculina.  

Neste sentido este capítulo aborda o crime de estupro nas mídias, dando 

atenção para como alguns ramos desse dispositivo tratam o delito, atentando para os 

efeitos de sentido produzidos pelos discursos sobre o tema, em variados gêneros 

discursivos.  

 
4.1 A CULTURA DO ESTUPRO: O CORPO FEMININO COMO OBJETO SEXUAL 

NAS MÍDIAS 

  

 A cultura do estupro é definida por Engel (2017, p. 7) como um regime de desejo 

masculino “hegemônico que perpetua e naturaliza o abuso de mulheres e meninas”. 

Para a autora este desejo é compartilhado por valores, crenças e práticas sobre os 

papéis de gênero na sociedade, principalmente os relacionados ao sexo, sendo o 

homem o sujeito ativo do desejo e a mulher o objeto desejante. Já para a Organização 

das Nações Unidas do Brasil – ONUBR, a cultura do estupro é um termo utilizado para 

se falar das maneiras, pelas quais a sociedade culpabiliza a mulher vítima de violência 

sexual e normaliza o comportamento sexual agressivo dos homens39, transformando-

o em um complexo de crenças e valores sociais que incentivam a agressão contra as 

mulheres. 

 Segundo Campos [et al] (2017, p. 982), o termo “cultura do estupro” tem uma 

dupla perspectiva: “a de apontar a diversidade de valores que envolvem as relações 

sociais nas mais distintas sociedades, e a de reificar, endurecer e enrijecer o 

entendimento da dinâmica social”. Nesse sentido, a concepção, pode levar ao 

entendimento, equivocado de que, em cada sociedade, todos os sujeitos têm a 

mesma visão sobre as relações entre os gêneros, ou seja, todos veem a mulher como 

submissa, não levando em consideração que as culturas são demudáveis, assim a 

                                                           
39 Disponível em: <https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/>. Acesso em: 20 
jan. 2018.  

https://nacoesunidas.org/por-que-falamos-de-cultura-do-estupro/
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expressão “cultura do estupro” não é consensual entre as feministas. Porém, 

utilizaremos esse termo em nossa pesquisa, por tomá-lo como uma vontade de 

verdade, considerando a base patriarcal do Brasil, e também pelo fato de no país ele 

ter ganhado destaque – principalmente nas redes sociais – após o estupro coletivo da 

jovem de 16 anos, no Rio de Janeiro. 

O Brasil, por estar alicerçado em bases do patriarcado, aceita, muitas vezes, 

certos tipos de crimes carnais contra a mulher, não só o estupro, mas também o 

assédio, o favorecimento à prostituição infantil, o rapto, o tráfico de pessoas para fins 

de exploração sexual, a sedução e a corrupção de menores, entre outros, por acreditar 

ser o corpo uma entidade feita para a procriação, estando a mulher, não importa a sua 

idade, sujeita à posse, mesmo a violenta.  

Quando nos propomos a analisar as produções discursivas sobre o estupro, 

em gêneros que circulam nas mídias, também estamos fazendo uma análise da 

sociedade, pois as mídias “e a sociedade caminham lado a lado em sua evolução, 

num processo dinâmico que gera modificações umas nas outras” (CAIRES, 2016). As 

mídias, como mediadoras, entre a fabricação de uma verdade e o público, têm o poder 

de solidificar crenças e valores pré-estabelecidos, graças ao seu caráter suasório, e 

se considerarmos o fato de que os seus segmentos são criados por pessoas com 

posições culturais próprias, percebemos certas intenções enunciativas nas suas 

criações. Fonte de saber-poder, na atualidade, as mídias possuem uma parcela de 

participação na chamada cultura do estupro, pois podem dar margens a efeitos de 

sentido favoráveis à prática do crime, ao se utilizar da imagem de mulheres de forma 

sensual em alguns de seus segmentos, seja por meio de novelas, de séries, de filmes, 

de piadas, dos programas de TVs, das publicidades, das músicas, entre outros 

gêneros discursivos.  

 No campo da AD, segundo Gregolin (2007), é preciso pensar as mídias como 

práticas discursivas, fruto da linguagem e do processo histórico. Para poder 

compreender o seu funcionamento, “é necessário analisar a circulação dos 

enunciados, as posições de sujeito aí assinaladas, as materialidades que dão corpo 

aos sentidos e as articulações que esses enunciados estabelecem com a história e a 

memória” (GREGOLIN, 2007, p. 13). Trata-se, portanto, nas palavras da autora, de 

procurar acompanhar os trajetos históricos de sentido materializados nos diversos 

discursos presentes nas mídias e que as fazem funcionar. Cabe ao sujeito espectador, 
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então, identificar os fios discursivos desencadeadores dos sentidos históricos dos 

discursos por elas transmitidos.  

 Gregolin (2007, p. 16) assinala ainda que as mídias, 

 

como o próprio nome parece indicar, [...] desempenham o papel de mediação 
entre seus leitores e a realidade. O que os textos da mídia oferecem não é a 
realidade, mas uma construção que permite ao leitor produzir formas 
simbólicas de representação da sua relação com a realidade concreta.  

  

Para a pesquisadora, na sociedade contemporânea, as mídias representam o 

principal dispositivo discursivo, pelo qual é construída uma “história do presente”, 

como um acontecimento tensionador da memória e do esquecimento ao mesmo 

tempo. Seus segmentos ligam a nossa identidade atual à passada, por meio da 

cristalização das imagens sociais. Nessa ligação histórica, a figura feminina ainda 

aparece, muitas vezes, nas mídias, com as mesmas características impostas pelo 

patriarcado às mulheres:  submissas, dóceis, frágeis, donas do lar, quando não mais, 

avassaladoras, provocantes e atiçadoras sexuais; prontas para o sexo a qualquer 

instante.  

A publicidade, nas mídias, funciona hoje, na contemporaneidade, como um 

lugar de interpretação. “E no gesto de interpretação e, portanto, de construção/re-

construção de memória discursiva, ocorre estabilizações/desestabilizações de 

sentido(s) e sedimentação de valores da sociedade na qual operam” (FONSECA-

SILVA, 2007, p. 23). Como o Brasil tem sua cultura baseada no patriarcalismo, 

podemos observar a repetição de discursos machistas também em meio às 

publicidades que surgem nas mídias desse país, como mostra o enunciado da 

Prudence, uma marca de preservativos da DKT40 Brasil, dando margem, em seu 

enunciado, para efeitos de sentido sobre a cultura do estupro. Vejamos: 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
40 A sigla DKT é uma homenagem ao indiano Dharmindra Kumar (Deep) Tyagi, pioneiro em projetos 
de planejamento familiar e responsável pela motivação pública e pelos aspectos educativos do 
programa na Índia nos anos de 1960. Disponível em: <http://www.dkt.com.br/dkt-internacional/>. 
Acesso em: 23 set. 2017. 

http://www.dkt.com.br/dkt-internacional/
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                        Figura 12: Prudence (2012) – Dieta do Sexo. 

 
                        Fonte: Uol.41 
 

Primeiramente é válido destacar o papel do gênero publicidade nas mídias. A 

palavra publicidade tem origem latina, publicus e designa conforme Gonçalves (2009), 

a arte de tornar público, divulgar um fato ou uma ideia, com fins lucrativos, 

despertando o desejo de compra e levando o sujeito a uma ação, assim como também 

propicia o conhecimento coletivo de um produto, um serviço ou uma marca, 

promovendo uma atividade comercial. Nestes termos, a publicidade da Prudence 

utiliza-se de uma mulher de forma voluptuosa para atingir sua intenção última, ou seja, 

vender camisinhas para os homens, o público alvo da marca.   

Agora nos atentemos para o enunciado icônico da peça. Vemos uma mulher 

segurando e saboreando um morango de forma erótica. Seus olhos fechados, aludem 

ao deleite do momento. Podemos depreender dessa cena que o morango representa, 

metaforicamente, o pênis masculino pela forma como ele foi fotografado, 

inclinadamente, como se viesse de cima para baixo, num gesto similar à prática do 

                                                           
41 Disponível em: <https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/07/30/propaganda-
de-camisinha-que-incentiva-violencia-contra-mulher-causa-polemica-no-facebook.htm>. Acesso em: 
22 set. 2017.  

https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/07/30/propaganda-de-camisinha-que-incentiva-violencia-contra-mulher-causa-polemica-no-facebook.htm
https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2012/07/30/propaganda-de-camisinha-que-incentiva-violencia-contra-mulher-causa-polemica-no-facebook.htm
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sexo oral, quando a mulher recebe o pênis do homem em sua boca, notem que ela 

não morde o pseudofruto42, mas o suga delicadamente, de forma maliciosa.  

O morango não foi escolhido para compor o enunciado despropositadamente, 

temos todo um significado nutritivo na sua representação em meio à peça da 

Prudence, intitulada: dieta do sexo. O morango é um pseudofruto que ajuda no 

emagrecimento, por seu alto valor antioxidante e anti-inflamatório, sem falar nas fibras 

responsáveis por ajudar na digestão. Nove morangos médios, 100g, contêm 

aproximadamente 45 calorias, ou seja, cada unidade comporta apenas 5 calorias43, 

transformando-o em um auxiliador poderoso para a perda de gordura corporal. Vemos 

também como o termo dieta foi ressignificado dentro da peça, estando direcionado 

aos homens e não às mulheres, geralmente, as praticantes desse tipo de estratégia 

para a perda de peso por, culturalmente, buscar o corpo perfeito: o magro, o esbelto 

ou malhado, corpo exibido pelas indústrias de beleza e moda como padrão a ser 

seguido pelas mulheres. A dieta, além da beleza, visa a saúde e ao bem-estar 

corporal, todavia na publicidade é dada ênfase não a estes aspectos, mas à obtenção 

do prazer do homem, tanto que a palavra sexo aparece destacada com letras 

maiúsculas, em detrimento da palavra dieta que se apresenta de forma minúscula, por 

ser considerada, pelo sujeito enunciador, de menor relevância.  Já na cor de fundo da 

peça da Prudence, vemos o tom vermelho, remetendo a um dos sete pecados capitais, 

a luxúria, coisa do diabo, este também representado, tradicionalmente, pela cor 

vermelha, cor do fogo, das chamas do inferno. Da mesma forma, a cor aparece no 

morango e no batom da modelo, refletido em seus médios cabelos acobreados, 

estendendo-se para a embalagem do produto a ser vendido pela publicidade, a 

camisinha de sabor morango.  

Como uma receita a ser seguida para a perda de peso, a tabela sexual, da 

marca de preservativos masculinos ensina aos homens como deve ser o sexo para 

tal finalidade. O enunciado é disposto a partir das etapas do sexo, desde as 

                                                           
42 O morango é considerado um pseudofruto porque não se desenvolve a partir do ovário da planta, 
como acontece com os frutos verdadeiros. Mas através do seu receptáculo floral. Diferentemente de 
muitos outros pseudofrutos, como o caju e a maçã, por exemplo, a flor do morango possui diversos 
ovários, no qual cada ovário produz um pequeno fruto que pode ser visto na superfície, em forma de 
pontinhos escuros. A parte suculenta é comestível e é originária da flor. Por isso o nome pseudofruto, 
significando fruto falso (pseudo = falso). Informações disponíveis em: 
<http://escolakids.uol.com.br/pseudofrutos.htm>. Acesso em: 24 set. 2017.  
43 Disponível em: <http://www.mundoboaforma.com.br/calorias-do-morango-tipos-porcoes-receitas-e-
dicas/>. Acesso em: 22 set. 2017.  
 

http://escolakids.uol.com.br/pseudofrutos.htm
http://www.mundoboaforma.com.br/calorias-do-morango-tipos-porcoes-receitas-e-dicas/
http://www.mundoboaforma.com.br/calorias-do-morango-tipos-porcoes-receitas-e-dicas/
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preliminares até o momento no qual o homem, culturalmente, deita e dorme, depois 

de ter possuído o corpo feminino. A tabela expõe que, com o consentimento da mulher 

para o sexo, o homem perde apenas 10 calorias (cal.), enquanto que, sem o 

consentimento dela, a perda de peso é maior: 190 cal. No enunciado, ainda se lê que 

o homem, ao abrir o sutiã, com apenas uma das mãos, apanhando da mulher, perde, 

em média, 208 cal. Só uma mão, dá a entender como a outra está ocupada tentando 

mobilizar a mulher para ela não resistir à retirada da peça íntima. Em contrapartida, 

se o homem retirar o sutiã com as duas mãos, ou seja, com o consentimento da 

mulher, ele só gasta 8 cal.  

No acontecimento discursivo da peça, identificamos uma reiteração de 

discursos responsáveis por promover a cultura do estupro, pela incitação do ato 

sexual forçado, porquanto a forma linguística sem consentimento tem como 

significado a ausência de condição necessária para a realização de um ato, no caso 

da peça publicitária, do sexo. Diante do enunciado exposto, a pergunta a ser feita, nos 

remetendo a Foucault (2008), é esta:  porque a Prudence escolheu esses enunciados 

e não outros para falar da sexualidade? Para entender a condição social de existência 

desses enunciados, de acordo com Fonseca-Silva (2007), devemos correlacioná-los 

com outros enunciados precedentes e/ou antecedentes no domínio da memória, 

atentando-se para a sua repetição.   

Como sabemos, a indústria cultural, fruto do desenvolvimento capitalista, 

introduziu, conforme Fonseca-Silva (2007, p. 27) “a mercantilização do erotismo e da 

sexualidade, utilizando o desejo e o sonho como principais fatores para a obtenção 

do lucro”. Com esse objetivo, o sexo, visto por muito tempo como objeto de desejo 

abstruso, ligado “ao próprio mal, ao pecado, à queda, à morte” (FOUCAULT, 1984, p. 

17), sobretudo pelo cristianismo, quando para fins não conceptivos, invade os meios 

de comunicação e as peças publicitárias, agora sem o menor pudor. A volúpia é 

escancarada nas mídias e o sexo, tido como um tabu social, se faz presente como um 

atrativo comercial, fazendo do prazer, hoje, algo cobiçado e desejado por homens e 

mulheres, porém, cabendo a elas manterem descrição quanto ao assunto.  

Temos na peça da Prudence uma ligação entre o poder do homem e o seu 

desejo. Sobre isso Saffioti (1987, p. 19), assevera: 

 

Como o homem detém poder nas suas relações com a mulher, só ele pode 
ser sujeito do desejo. Não resta a ela senão a posição de objeto do desejo 
masculino. Assim, o máximo de prazer alcançado pelo homem não passa de 
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um “prazer” solitário, isto é, um prazer pela metade, incompleto. Ignorando o 
desejo (ou carência de desejo) da mulher, o homem é conduzido a “realizar” 
seu próprio desejo exclusivamente na ejaculação. Isto significa uma redução 
da sexualidade; logo, representa um empobrecimento. 
 

Esse empobrecimento na relação sexual, consoante a autora, pode ser 

entendido quando apenas o macho tem direito ao prazer. Só a ele cabe a satisfação 

da libido, sobretudo se levarmos em conta a dificuldade dos homens em encontrar o 

ponto G44, das mulheres, provocador do orgasmo feminino, assim, muitos deles, por 

acreditarem serem incapazes, inviris, neste quesito, acabam ejaculado sozinhos em 

meio ao sexo. As posições sexuais expostas na peça da Prudence revelam a 

satisfação masculina solitária, ao apresentar as posições mais desejadas pelo 

homem, principalmente a do frango assado, praticada também para o sexo anal, a 

qual muitas mulheres não gostam de fazer, mas a praticam para satisfazer seus 

parceiros; e o clássico papai e mamãe, rememorando à pose “apropriada” para a 

procriação (PRIORE, 2011), quando o homem fica por cima e a mulher por baixo, em 

sentido de vassalagem, como já foi explicado no item 3.2, deste estudo.   

A importância dada à virilidade masculina também pode ser vista na peça 

publicitária, pelo ato de se colocar a camisinha no pênis.  O enunciado verbal diz que 

ao colocar a camisinha com ereção o homem só perde 6 cal., enquanto que, ao tentar 

colocá-la sem ereção ele gasta 644 cal. Uma forma sarcástica de alfinetar o fracasso 

da virilidade masculina, quando a memória nos relembra o quanto a ereção tinha/tem 

valor de força, sagacidade e potência enérgica, atrelada, até mesmo à própria honra, 

deste modo o homem impotente, ridiculariza o poder do falo e o torna piada entre os 

outros homens viris. A perda de calorias maior pelo homem impotente não está ligada 

a algo benéfico na peça, mas à desmoralização do poder do seu pênis, logo, a 

hipermasculinidade se reduz ao fracasso, quando o sujeito masculino não consegue 

deixar a sua verga ereta para colocar um simples preservativo.   

Na peça da Prudence temos, junto à venda do produto, a venda do erotismo e 

da fantasia, desta feita, a peça não se alinha às estratégias de cunho biopolítico, 

principalmente as ligadas à preservação da vida, pois, ao invés de trazer discursos 

                                                           
44 O ponto G, também conhecido como ponto de Greff-Berg, refere-se, a uma pequena mancha escura 
localizada, geralmente, em torno de cinco centímetros acima da entrada da vagina, na sua porção 
frontal superior, com o tamanho aproximado de uma moeda. Para Meira (2002, p. 23) “quando este 
ponto é tocado pelo pênis, a mulher atinge o máximo de sua excitação, conseguindo mais intensamente 
o orgasmo”. A forma mais prática de estimular a zona não é com a penetração do pênis e sim com a 
utilização dos dedos, por isso muitas mulheres se masturbam para obter prazer, visto que, muitos 
homens não conseguem localizar o ponto G.   
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que deveriam ter como finalidade a proteção contra doenças sexualmente 

transmissíveis ou a gravidez indesejada, por exemplo, ela se resume em mostrar 

discursos concupiscentes. Foucault (1988) já assinalava qual é a função principal do 

biopoder: regular o sexo dos sujeitos, tendo acesso ao mesmo tempo à vida do corpo 

e à vida da espécie, por isso ele representa um dispositivo da sexualidade eficaz para 

a atuação das disciplinas. O autor discursivisa que “servimo-nos dele [biopoder] como 

matriz para as disciplinas e como princípio de regulação dos corpos” (FOUCAULT, 

1988, p. 137).  Deste modo, na peça da Prudence podemos ver como as disciplinas 

atuam de forma diferenciada para o homem e para a mulher. Ele deve comandar o 

sexo de forma forçosa para obter prazer e ao mesmo tempo perder gordura; enquanto 

ela é instruída – disciplinada – para dar prazer ao homem que a penetra, mesmo, 

quando à força. 

Em meio à circulação da peça da Prudence nas mídias, surgiram os 

mecanismos de interdição, pois sabemos que após o advento do feminismo e as 

mudanças feitas na legislação do Brasil, discursos de apologia ao estupro não são 

mais aceitos ou tolerados na nossa sociedade, não só nas FDs midiáticas, mas em 

todas as FDs. Com isso, A Marcha Mundial das Mulheres lançou uma nota de repúdio 

contra a campanha “Dieta do Sexo”, a qual critica a postura da empresa de 

preservativos masculinos. Umas das passagens da nota45 diz o seguinte: 

 

Veicular este tipo de publicidade, sobretudo em um contexto em que a 

violência contra as mulheres é uma realidade alarmante, é inaceitável. 

Segundo dados da Fundação Perseu Abramo, a cada 2 minutos, 5 mulheres 

são espancadas no Brasil. Uma em cada dez mulheres (10%) já foi de fato 

espancada ao menos uma vez na vida. Segundo dado do Instituto Sangari 

(2012), de 1980 a 2010, foram assassinadas no país perto de 91 mil 

mulheres; 43,5 mil só na última década. 

Sobre a alegação de que “estuprador não usa camisinha”, basta lembrar 

que, em mais de 80% dos casos de violência denunciados pelas mulheres, o 

responsável é o próprio parceiro (marido ou namorado). De acordo com 

estudo do Centro Brasileiro de Estudos Latino-americanos e da Flacso Brasil, 

em 2011, 10.425 pessoas foram atendidas em hospitais vítimas de violência 

sexual. Em 23% dos casos, pais e padrastos foram os responsáveis pelo 

abuso. 

Em um primeiro momento, a Preservativos Prudence buscou, no espaço de 

comentários da imagem no Facebook, justificar a situação. Disse ser contrária 

à violência, alegando que a propaganda não faz apologia a estupro, mas sim 

                                                           
45 Disponível em: <https://brunaprovazi.wordpress.com/2012/07/30/nota-de-repudio-a-publicidade-
sexista-da-prudence-marcha-mundial-das-mulheres/>. Acesso em: 3 jul. 2018. 

https://brunaprovazi.wordpress.com/2012/07/30/nota-de-repudio-a-publicidade-sexista-da-prudence-marcha-mundial-das-mulheres/
https://brunaprovazi.wordpress.com/2012/07/30/nota-de-repudio-a-publicidade-sexista-da-prudence-marcha-mundial-das-mulheres/
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à “conquista”. Ou seja, de acordo com a empresa, fazer sexo sem o 

consentimento da mulher é conquistá-la. Na tentativa de consertar a situação, 

só conseguiu piorá-la. Ao invés de reconhecer que a propaganda 

faz apologia a um crime, colocou esse tipo de agressão como algo 

normal, banal, uma mera “conquista”. Há de se lembrar que a minimização 

do estupro é uma das causas pelas quais as vítimas não têm apoio, e muitas 

vezes nem conseguem efetivar uma denúncia. Quando tomam a iniciativa de 

denunciar o agressor, é comum ainda serem responsabilizadas pela própria 

agressão devido a seu “comportamento permissivo”. 

Em seguida, a empresa, afirmou, novamente, no Facebook, não defender a 

prática do estupro, alegando que essa “piada” já havia sido divulgada antes, 

em vários blogs, em uma clara tentativa de tirar dos próprios ombros 

a responsabilidade pela veiculação de uma propaganda que banaliza a 

situação de estupro, e que, assim, contribui para a manutenção de uma 

realidade perversa para as mulheres.  

 

No final da advertência, A Marcha Mundial das Mulheres, exige da empresa 

uma retratação pública por ter ofendido a todas as mulheres e por fazer apologia ao 

estupro, pedindo a criação de uma campanha cidadã apoiando discursos contra a 

violência contra a mulher. De igual modo, fez, também a Secretaria Nacional de 

Mulheres da Central Única dos Trabalhadores do Brasil (CUT)46, ao repudiar a 

campanha e pedir uma retratação da empresa.  Pouco tempo depois, a Prudence veio 

a público, por meio do Facebook, se desculpar. Uma estratégia de marketing para não 

perder consumidores, uma vez que o Conselho Nacional de Autorregulamentação 

Publicitária (CONAR)47 vetou a publicidade, no dia 18 de setembro de 2012. Porém, 

em julho, quando a campanha estava sendo veiculada no Facebook da empresa, o 

CONAR já havia pedido a remoção da peça a partir de uma liminar provisória, não 

atendida.   

 

     

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Disponível em: <https://www.cut.org.br/noticias/secretaria-nacional-de-mulheres-da-cut-repudia-
propaganda-da-prudence-por-apolog-bd45>. Acesso em: 3 jul. 2018. 
47 Disponível em: <http://g1.globo.com/economia/midia-e-marketing/noticia/2012/09/conar-impede-
prudence-de-veicular-campanha-dieta-do-sexo.html>. Acesso em: 3 jul. 2018. 

https://www.cut.org.br/noticias/secretaria-nacional-de-mulheres-da-cut-repudia-propaganda-da-prudence-por-apolog-bd45
https://www.cut.org.br/noticias/secretaria-nacional-de-mulheres-da-cut-repudia-propaganda-da-prudence-por-apolog-bd45
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  Figura 13: Retratação da Prudence através do Facebook (2012). 

 
                 Fonte: Revista Fórum.48 

 

 Junto à interdição dos movimentos das mulheres a esses tipos de discursos, 

encontramos as resistências, essas relações estratégicas de confronto, as quais 

representam, para Foucault (1995), o modo de ação sobre a ação possível, eventual, 

suposta dos dispositivos de poderes. De acordo com o autor, a palavra estratégia é 

corretamente lidada em três sentidos: 

 

Primeiramente, para designar a escolha dos meios empregados para se 
chegar a um fim; trata-se da racionalidade empregada para atingirmos um 
objetivo. Para designar a maneira pela qual um parceiro, num jogo dado, age 
em função daquilo que ele pensa dever ser a ação dos outros, e daquilo que 
ele acredita que os outros pensarão ser a dele; em suma, a maneira pela qual 
tentamos ter uma vantagem sobre o outro. Enfim, para designar o conjunto 
dos procedimentos utilizados num confronto para privar o adversário dos seus 
meios de combate e reduzi-lo a renunciar à luta; trata-se, então, dos meios 
destinados a obter a vitória (FOUCAULT, 1995, p. 247).   

 

E quando a opinião pública se une em prol da retirada da peça de circulação 

nas redes sociais observamos, justamente, uma escolha de estratégia que atinge todo 

o corpo social, tendo em vista a atuação das mídias digitais. O procedimento utilizado 

para a atuação das resistências foi o confronto racional, quando os sujeitos 

começaram a repercutir os efeitos de sentido produzidos pelo enunciado sem o 

consentimento dela, como um aguilhão para a cultura do estupro.  E como a 

publicidade tem como fim último o lucro, a DKT criou uma página no Facebbok com o 

                                                           
48 Disponível em:  
<http://www.revistaforum.com.br/ativismodesofa/wpcontent/uploads/2012/07/prudence.jpg>. Acesso 
em: 25 set. 2017. 

http://www.revistaforum.com.br/ativismodesofa/wpcontent/uploads/2012/07/prudence.jpg
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nome de “DKT Alerta” com o intuito de receber ideias dos usuários da web sobre 

campanhas contra a violência sexual. As sugestões foram votadas e as melhores 

reproduzidas na página da empresa. Ao perceber o sucesso da “atitude”, a DKT 

decidiu manter o espaço para debates futuros, em prol da luta contra a violência: 

 

Figura 14: DKT Alerta.  

 

Fonte: Facebook.49  

O discurso da empresa traz: “A campanha DKT Alerta está chegando ao fim, 

mas temos uma boa notícia: este espaço continuará existindo para debatermos temas 

importantes que ajudam a melhorar as nossas vidas. Vamos continuar alertando quem 

a gente ama!”. É válido frisar que a página do Facebook foi criada em agosto de 2012, 

ou seja, depois que a empresa recebeu um aviso do CONAR e dos movimentos 

feministas sobre o teor machista do conteúdo da publicidade “Dieta da Sexo”, logo a 

página foi criada como uma estratagema biopolítica de promoção.  

                                                           
49 Disponível em:  
<https://www.facebook.com/DKTalerta/photos/a.222422224550186.49970.215496915242717/232488
396876902/?type=3&theater>. Acesso em: 3 jul. 2018.  

https://www.facebook.com/DKTalerta/photos/a.222422224550186.49970.215496915242717/232488396876902/?type=3&theater
https://www.facebook.com/DKTalerta/photos/a.222422224550186.49970.215496915242717/232488396876902/?type=3&theater
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Outra publicidade brasileira geradora de resistências na internet, no mesmo 

ano, foi a da cerveja Nova Schin. O vídeo veiculado em canais abertos de TV mostra 

um grupo de amigos reunidos em um quiosque na praia bebendo a cerveja e 

observando algumas mulheres de biquíni na areia, até quando um deles, alcunhado 

de Pesão, diz: “já pensou se a gente fosse invisível ?”. Na sequência da cena, o desejo 

íntimo do personagem é trasmitido para os telespectadores, quando ele imagina estar 

imperceptível ao olho nu, junto a seus amigos e, nessa condição, os homens 

começam  a tocar os corpos de duas mulheres que caminhavam pela orla da praia, 

principalmente em suas partes íntimas, glúteos e seios, até que a parte superior do 

biquíni de uma das modelos é retirada completamente, deixando-a exposta em 

público, como mostra a sequência de prints, retirada do Youtube:  

 

  Figura 15:  Publicidade – homem invisível:               Figura 16:  Nova Schin: mulher sem o biquíne 
  Nova Schin (2012).                                                     superior. 

           
 Fonte:  Youtube.50                                                       Fonte:  Youtube.51 
                       

O efeito de invisibilidade dos sujeitos e a moça sem a parte de cima do biquíni 

confirmam a contravenção de importunação ofensiva ao pudor, praticada pelos 

homens, que se aproveitam do estado incorpóreo para cometer atos libidinosos contra 

as duas mulheres em público. O caso não é visto como estupro, mesmo havendo 

constrangimento das vítimas, pela falta da presença do constrangimento junto à 

violência ou grave ameaça, como prevê o art. 213 do CP brasileiro. Porém, temos a 

                                                           
50 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20>. Acesso em: 25. set. 2017.  
51 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20>. Acesso em: 25. set. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20
https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20
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presença do ato obsceno, ou seja, a ação de cunho sexual responsável por ofender 

“a moral” da sociedade, quando a mulher aparece com os seios à mostra. Em tal 

moral, segundo Foucault (1984, p. 29) “a importância deve ser procurada do lado das 

instâncias de autoridade que fazem valer esse código, que o impõem à aprendizagem 

e à observação, que sancionam as infrações” e sobretudo submetem os sujeitos a 

incorrerem em faltas expondo-os a um castigo.  Apesar disso, mesmo sabendo da 

“imoralidade” de se praticar um ato obsceno em público, e de que tal ato requer uma 

punição, os sujeitos masculinos da publicidade o fazem, por meio do estratagema da 

invisibilidade no âmbito da fantasia.  

A contravenção de importunação ofensiva ao pudor está prescrita dentro da Lei 

de Contravenções Penais, no art. 61, do Decreto Lei nº 3.688 de 03 de outubro de 

1941, com a seguinte redação: “Importunar alguém, em lugar público ou acessível ao 

público, de modo ofensivo ao pudor. Pena – multa.”52. O pudor é entendido aqui, como 

o ato capaz de ferir a “decência”, a modéstia e a inocência de uma pessoa. Logo, a 

pena não leva à cadeia, pois tal comportamento não é visto como crime e sim como 

uma contravenção, fazendo da pena uma forma de sanar publicamente a moral do 

sujeito ofendido. Quanto a pratica, ela pode ser cometida contra qualquer um dos 

gêneros, assim como o sujeito ativo pode ser de qualquer sexo.  

Continuando a análise da publicidade, em um outro momento, aparece um 

vestiário feminino, o qual é invadido pelos homens invisíveis. Dentro dele saem 

algumas mulheres desesperadas sem os sutiãs. A imagem a seguir nos leva a duas 

interpretações: a primeira, a de que elas estavam se trocando quando os homens 

entram no local; e a segunda, a de que, novamente, eles retiraram à força, as roupas 

íntimas, das mulheres. A obscuridade do vestuário, por estar de portas fechadas, 

lança a dúvida do real ocorrido lá dentro, impedido o público de saber a verdadeira 

ação dos homens:  

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
52 Disponível em: <http://www.amperj.org.br/store/legislacao/leis/dl3688_contravencoespenais.pdf>. 
Acesso em: 26 set. 2017.  

http://www.amperj.org.br/store/legislacao/leis/dl3688_contravencoespenais.pdf


123 
 

            Figura 17: Nova Schin – vestuário feminino. 

 
                     Fonte:Youtube.53 

 

 No final do vídeo, Pesão é acordado de seu sonho libertino, por um de seus 

amigos. E tenta conquistar, na vida “real”, uma mulher, na praia, acompanhada de 

uma colega.  A arte cênica da publicidade reforça a cultura do estupro, ao insinuar ser 

natural retirar à força a roupa de uma mulher e para produzir este efeito de 

naturalidade, é utilizado o humor como tática enunciativa, fazendo do acontecimento 

algo banalizado, comum, digno de risos.   

 Não podemos perder de vista também as memórias sobre os comercias de 

cerveja no Brasil, conhecidos por objetificar o corpo feminino, e nesse sentido, a Nova 

Schin  possui um histórico vasto de publicidades usando palavras como gostosa e 

tesão, emolduradas por um corpo copulativo de uma mulher, existindo, quase sempre, 

uma analogia com a cerveja e o corpo, além disso o slogan da marca traz “para bom 

bebedor meia palavra basta”, ou seja, a palavra gostosa já era suficiente para o 

consumidor saber o sabor da cerveja e os “benefícios” que ela proporcionaria aos 

homens: conquistar uma mulher tão boa quanto a própria bebida.   

A publicidade dos homens invisíveis da Nova Schin, ao utilizar a invisibilidade 

como ferramenta de externação do modo como o homem vê a sexualidade rememora 

o filme de Paul Verhoeven, “Hollow Man” ou “O homem sem sombra”, na sua tradução 

e divulgação brasileira, criado nos anos 2000. No filme, Kevin Bacon interpreta o 

cientista Sebastian Caine, que descobre a fórmula da invisibilidade e a testa em si 

mesmo (LOLA, 2012). Obcecado pelo poder do experimento, ele o utiliza para 

assediar e estuprar mulheres. Primeiro assedia54 sexualmente uma veterinária de sua 

                                                           
53  Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20>. Acesso em: 25 set. 2017. 
54 O assédio sexual também está presente no CP brasileiro, dentro dos crimes contra a dignidade 
sexual, precisamente no art. 216-A, o qual dispõe: “Constranger alguém com o intuito de obter 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Paul_Verhoeven
https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20
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equipe, chamada Sarah Kennedy, desabotoando a sua blusa e chupando o mamilo 

de um dos seus seios, enquanto ela dormia no laboratório, o abuso só cessa quando 

a mulher acorda. Logo depois, o homem invisível estupra uma de suas vizinhas, após 

expiá-la pela janela se despindo para o banho. A cena mostra a mulher sendo 

violentamente estuprada, pela forma como ela se debate para se defender de quem 

não consegue enxergar, as manchas de cor roxa em sua pele comprovam a violência 

sofrida, principalmente nas pernas e em seus braços. No final da cena, as partes 

profundas do colchão, sinalizam as marcas do joelho do estuprador e a sua saída do 

quarto, depois de seu gozo:  

 

Figura 18: O homem sem sombra: assédio sexual.      Figura 19: O homem sem sombra: estupro.                                                                                   

                                            
Fonte: Filmes Online HD7.55                                          Fonte: Filmes Online HD7.56    
                                                                                      

Compreendendo que não existe enunciado que não suponha outros em torno 

de si, “em um campo de coexistências, efeitos de série e de sucessão” (FOUCAULT, 

2008, p. 112), vemos uma repetição do enunciado “homem invisível”, tanto na 

                                                           
vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico 
ou ascendência inerentes ao exercício do emprego, cargo ou função. Pena – detenção, de 1 (um) a 2 
(dois) anos” (NUCCI, 2009, 31). Na cena do filme, o fato do cientista chupar o mamilo de uma das 
funcionárias do seu laboratório, não o faria réu do delito de estupro, pois não houve violência ou grave 
ameaça por parte do agente, tendo em vista o estado de sono da vítima, mas o levaria a ser enquadrado 
no crime de assédio sexual, uma vez que temos a presença do constrangimento por parte da mulher 
pelo ato sexual sofrido por um sujeito de condição hierárquica maior que a sua, no âmbito do trabalho 
científico. O constrangimento se dá, quando a vítima acorda e percebe que foi molestada pelo homem 
invisível.  
55 Disponível em: <http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-
dublado/>. Acesso em: 26 set. 2017.  
56 Disponível em: <http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-
dublado/>. Acesso em: 26 set. 2017.  

http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-dublado/
http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-dublado/
http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-dublado/
http://www.filmesonlinehd7.cc/assistir-online-o-homem-sem-sombra-hd-720p-dublado/
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publicidade, quanto no filme.  A memória nos sinaliza que em ambos os enunciados, 

a condição de invisibilidade dá poder ao homem para realizar seus desejos mais 

particulares, ou seja, abusar sexualmente de uma mulher. A fórmula da invisibilidade 

é apenas um instrumento para que o macho possa praticar o estupro sem punição, 

pois se “não sou visto, logo, não serei punido”. A memória liga as cenas por meios 

dos regimes de enunciabilidades, e por mais que o lugar institucional de onde o sujeito 

fala seja o mesmo, temos intenções enunciativas diferentes, pois o filme visa ao 

entretenimento e a publicidade a venda de um produto, assim o consumidor é distinto, 

mas os efeitos de sentido dos discursos são os mesmos. 

As imagens, para nós viventes no interior de uma cultura visual, representam 

um operador de memória histórica, repassadas pelas produções discursivas das 

mídias. Ricoeur (2007) explica-nos que sob o termo de imagem volta ao primeiro plano 

uma lembrança, cujo local fundador está na constituição icônica da própria memória. 

E essa noção de memória foi, e ainda permanece sendo, um investimento 

interpretativo “de grande alcance, tanto no que concerne às palavras quanto às 

imagens: seu funcionamento no estado líquido se fundamenta na volatilidade, na 

efemeridade, na descontinuidade e no esquecimento” (COURTINE, 2008, p. 12). Tudo 

isso evidência a necessidade de uma manutenção e reflexão do quadro histórico e 

das memórias sociais.  

Ligado ao conceito de memória e de interdiscurso, ou seja, do já-dito, vemos 

entre os enunciados da publicidade da cerveja Nova Schin e do filme “O homem sem 

sombra”, a presença da intericonicidade, conceito cunhado por Courtine. Em uma 

entrevista à Kogawa (2015, p. 411) o autor explica a definição do termo:  

 

Isso significa que toda imagem faz ressurgir outras imagens. Quer se 
tratasse, aliás, de imagens exteriores ao sujeito – as imagens que podemos 
documentar na medida em que elas existiram materialmente, foram vistas, 
percebidas sobre suportes exteriores ao próprio sujeito – ou de imagens 
mentais, aquelas que povoam o imaginário do sujeito em questão. É nesses 
termos que concebi a intericonicidade. Toda imagem é uma relação de 
imagens, se inscreve em rede com outras imagens, quer se trate de imagens 
externas ou internas ao sujeito. Há, na paisagem mental de cada um, na 
memória das imagens da qual cada um dispõe, uma parte individual e uma 
parte coletiva – algo que é da ordem da intericonicidade.  

 

O autor pensa a intericonicidade como parte de uma cultura visual, precedente 

a uma memória icônica. Desse modo, a imagem, assim como o enunciado para 

Foucault (2008) está interligada pelos já vistos. Nesses termos, a intericonicidade 
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entre a publicidade e o filme, cria um feixe de enunciados imagéticos responsáveis 

por atualizar a nossa memória visual sobre a mulher na história, ao mesmo tempo em 

que faz referência, a uma paisagem mental do sujeito masculino, sobre sua forma 

particular de ver a mulher na sociedade, memória criada a partir do grupo de seu 

pertencimento, e se consideramos o homem brasileiro, a partir de grupos com raízes 

patriarcais.  

Pelos comentários de internautas sobre o filme e a publicidade, em vídeos 

publicados no Youtube, podemos ver como a criação dos discursos que circulam nas 

mídias têm sua parcela de criação pela exterioridade, pelas práticas discursivas, as 

quais os sujeitos estão expostas, quando estes escrevem, na web, serem capazes de 

estuprar mulheres, caso pudessem ficar invisíveis como os personagens: 

  

Figura 20: Comentário de internauta a partir do trailer do filme: O homem sem sombra. 

 

Fonte: Youtube.57 

 

 O comentário em inglês traz a seguinte tradução: “Eu tenho que admitir que 

se eu fosse invisível, eu provavelmente faria o mesmo também”. Os enunciados 

travam um embate na memória e nos levam aos discursos sobre a mulher na história:  

aquela que sempre teve o seu corpo como objeto de inscrição da dominação 

masculina; a falocracia, se evidência nesse jogo, estruturada pelo poder (SAFFIOTI, 

1994).  Entende-se aqui como “jogo”, não a maneira de imitar ou representar, mas 

“um conjunto de procedimentos que conduzem a um certo resultado, que pode ser 

considerado em função dos seus princípios e das suas regras, procedimentos válidos 

ou não, ganho ou perda” (FOUCAULT, 2004, p. 282), em meios às verdades 

construídas.  Como o patriarcado criou uma verdade sobre o corpo feminino, o 

internauta entrou nesse jogo e acabou tomando para si os discursos desse sistema, 

apropriando-os, desta feita vendo o corpo da mulher como um domínio masculino, 

                                                           
57 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=bIcgGEHzs90>. Acesso em: 25 set. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=bIcgGEHzs90


127 
 

porém, como existe uma moral social responsável por condenar esse tipo de ação ele 

a inibe por medo das punições legais.   

  Já no comentário seguinte, referente à publicidade da cerveja Nova Schin, 

vemos o discurso de poder aplicado em forma de disciplinamento da conduta feminina 

na sociedade, através da sua vestimenta de praia: 

 

Figura 21: Comentário de internauta sobre a publicidade da Nova Schin: Homem invisível. 

 
Fonte: Youtube.58 

 

O discurso do internauta está ligado a uma visão conservadora sobre as 

indumentárias femininas. Como se toda mulher que estivesse na praia, utilizando um 

biquíni, isto é, mostrando o seu corpo em público, merecesse ser atacada. Para a 

posição sujeito, o minúsculo vestuário liga a imagem da mulher, à imoralidade, à 

pecaminosidade, à figura da mulher fácil. A palavra “fato”, enfatizada no discurso traz 

um tom de “verdade” a declaração, como se o que ele diz fosse comprobatório, e 

talvez seja para uma parcela da população brasileira, como bem apontou a pesquisa 

do IPEA (2014), já exposta na introdução deste trabalho, de que 13, 2% dos sujeitos 

acreditam ser merecedora de ataque sexual a mulher que expõe o seu corpo com 

roupas curtas. Vemos assim como este discurso é permeado por já tidos e acaba se 

transformando em uma verdade sobre a imagem da mulher que se veste com roupas 

curtas.  

As roupas são frequentemente utilizadas como desculpa para o estupro, mas 

se fosse assim, a primeira violação só teria acontecido depois de 1960, período da 

criação da minissaia e não desde o antigo testamento, como mostramos em algumas 

passagens bíblicas neste estudo.  Na atualidade, discursos como o do internauta da 

Nova Schin não se sustentam, pois no Afegão, as mulheres se cobrem com uma veste 

                                                           
58Disponível em:  <https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20>. Acesso em: 28 set. 2017.  

https://www.youtube.com/watch?v=8T6XQhLgO20
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chamada tob que vai por cima da roupa – como forma de esconder todo o seu corpo, 

deixando à mostra apenas os olhos – e mesmo assim são estupradas, a ponto de só 

em 2016, mais de 60059 casos de violência contra a mulher, serem registrados nesse 

país. Dentre eles, destacam-se os estupros e os casamentos forçados.  E como 

explicar também o estupro, pelo tamanho da roupa feminina, se em uma pesquisa 

feita por Peggy Santy, em 95 tribos indígenas, constatou-se que em 44 delas não 

existia o crime de curra, mesmo as mulheres utilizando apenas um barbante para 

cobrir a vagina (CHARAM, 1997). Estes sim, são “fatos” reais da não ligação entre o 

crime e as vestimentas femininas, portanto, o estupro está atrelado a questões de 

cunho cultural e não ao que a mulher usa ou deixa de usar.  

 Passemos agora para a análise de outro gênero do discurso, presente nas 

mídias, trata-se de uma propaganda do Ministério da Justiça sobre o consumo 

excessivo de álcool, veiculada no ano de 2015, na internet, e também exposta em 

pontos de ônibus. Diferentemente da publicidade, a propaganda para Gonçalves 

(2009), pode ser definida como ações de atividades ideológicas que tendem a 

persuadir o sujeito, com objetivos políticos, religiosos ou cívicos. É o ato de propagar 

ideias, princípios e teorias sem fins comerciais, por conseguinte não visa o lucro. O 

slogan da propaganda traz: “Bebeu demais e esqueceu o que fez? Seus amigos vão 

te lembrar por muito tempo.  Bebeu perdeu. Curta a vida sem beber”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
59 Disponível em: <http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/01/oeste-do-afeganistao-
registra-600-casos-de-violencia-a-mulher-em-2016/#.Wc2OnI9SzIU>. Acesso em: 28 set. 2017.  

http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/01/oeste-do-afeganistao-registra-600-casos-de-violencia-a-mulher-em-2016/#.Wc2OnI9SzIU
http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/2017/01/oeste-do-afeganistao-registra-600-casos-de-violencia-a-mulher-em-2016/#.Wc2OnI9SzIU
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                             Figura 22: Propaganda do Ministério da Justiça – bebeu, perdeu. 

  
                             Fonte: Twitter.60 
 

Na leitura da iconografia da propaganda vemos uma mulher com feições tristes 

após ver algo no seu celular. Por trás da jovem, estão duas mulheres que, de forma 

adversa, sorriem depois de vislumbrarem alguma cena, em um outro aparelho 

telefônico.  O efeito de sentido depreendido deste enunciado é o de que a jovem da 

frente bebeu demais e acabou sendo violentada sexualmente; ou ainda, de que o 

vídeo e/ou as fotos do ato, acabaram vazando na internet. Interpretação feita pela 

junção do enunciado: Bebeu, perdeu + seus amigos vão te lembrar por muito tempo, 

com a imagem. O enunciado, bebeu perdeu nos rememora um velho ditado popular, 

o qual discursivisa: “cu de bêbedo não tem dono”; como se o uso excessivo de álcool 

pela vítima fosse desculpa para a prática do sexo sem consentimento, recaindo a 

culpa sobre o sujeito embriagado.  

A propaganda também nos expõe à pratica do chamado cyberbullying, 

modalidade a qual se utiliza da tecnologia, principalmente da internet, a fim de 

intimidar, hostilizar ou denegrir a imagem de um sujeito61. Porém, segundo a lei atual, 

                                                           
60 Disponível em: 
<https://twitter.com/DaniBado/status/563354805541036032/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=htt
ps%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Fmarketing%2Fministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-
bebeu-perdeu%2F>. Acesso em: 28 set. 2017.  
61 Disponível em: <http://emporiododireito.com.br/cyberbullying-conceito-caracterizacao-e-
consequencias-juridicas-por-rodrigo-wasem-galia/>. Acesso em: 30 set. 2017.  

https://twitter.com/DaniBado/status/563354805541036032/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Fmarketing%2Fministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-bebeu-perdeu%2F
https://twitter.com/DaniBado/status/563354805541036032/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Fmarketing%2Fministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-bebeu-perdeu%2F
https://twitter.com/DaniBado/status/563354805541036032/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fexame.abril.com.br%2Fmarketing%2Fministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-bebeu-perdeu%2F
http://emporiododireito.com.br/cyberbullying-conceito-caracterizacao-e-consequencias-juridicas-por-rodrigo-wasem-galia/
http://emporiododireito.com.br/cyberbullying-conceito-caracterizacao-e-consequencias-juridicas-por-rodrigo-wasem-galia/
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a divulgação de vídeos ou fotos íntimas de uma pessoa na internet, se enquadra na 

modalidade dos crimes contra a honra: difamação ou injúria; prescritos nos arts. 139 

e 140, respectivamente, do Decreto Lei, nº 2.848 de 07 de dezembro de 1940:  

 
Difamação 
Art. 139 - Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa. 
Exceção da verdade 
Parágrafo único - A exceção da verdade somente se admite se o ofendido  
é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. 
Injúria 
Art. 140 - Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro: 
Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa. 
§ 1º - O juiz pode deixar de aplicar a pena: 
I - quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria; 
II - no caso de retorsão imediata, que consista em outra injúria. 
§ 2º - Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que, por sua natureza 
ou pelo meio empregado, se considerem aviltantes: 
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa, além da pena 
correspondente à violência 
§ 3o Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, 
etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de 
deficiência: (Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003) 
Pena - reclusão de um a três anos e multa.  (Incluído pela Lei nº 9.459, de 
1997) 62.       
 

 O crime de injúria tem uma punição maior que o crime de difamação se 

acompanhado da descriminação, seja ela étnica, racial, de cor, por condição de 

deficiência, religiosa ou de idade.  Porém, ambas as redações levam em consideração 

o decoro, a moral e a reputação do ofendido (a) para a imputação da pena, isto é, sua 

imagem social. E quando a propaganda se utiliza da fotografia de uma mulher para 

representar a vítima adolescente “do uso demasiado de bebidas alcoólicas”, vemos o 

fenômeno da culpabilização63 da vítima. Porque utilizar a imagem de uma mulher e 

não de um homem, por exemplo, para ilustrar a propaganda? Sobre isso, Kolodny [et 

al.] (1982, apud SANTOS, 1997) corrobora como a literatura mais antiga já traz casos 

de como as mulheres, geralmente, são culpabilizadas pelo estupro, principalmente 

pelos homens, quando as veem como instigadoras do ato sexual, por suporem que 

elas secretamente desejam ser estupradas e tem fantasias com isso, logo, incitam os 

homens para tal finalidade, seja pelo modo de se vestir ou por outros artifícios, como 

o uso de bebidas, por exemplo.  

                                                           
62 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm>. Acesso em: 30 set. 
2017.  
63 Falaremos sobre está temática, com maior aprofundamento, no tópico 4.3, desta pesquisa.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.741.htm#art140§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9459.htm#art140§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9459.htm#art140§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848.htm
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 Este imaginário, segundo Brownmiller (1993), advém da psicanálise 

freudiana e de seus seguidores, principalmente através de um artigo de Freud, de 

1924, intitulado O problema econômico no masoquismo. Neste ensaio, mediante as 

palavras da autora, Freud expõe ser o masoquismo o “estágio genital final” das 

mulheres, ligado à passividade feminina no coito e o ato de dar a luz, deste modo o 

estupro não podia acontecer, tendo em vista vir de encontro à natureza feminina 

masoquista. Posterioremnte, para Brownmiller (1993),  esta tese foi reforça pela 

seguidora mais próxima de Freud, Deutsch, com o seu trabalho sobre a psicologia das 

mulheres, defendendo a natureza masoquista e passiva do sexo feminino, a primeira 

ligada a sua natureza reprodutora e a segunda baseada na filogenética, ou seja, no 

comportamento passivo das fêmeas animais na hora da cúpula, o qual reforça o mito 

de que as mulheres suportam a dor nas relações sexuais dado a sua biologia 

reprodutora por isso, para se tornarem genitalmente maduras, elas devem encontrar 

prazer em meio a dor, inclusive a do estupro. Daí advém a crença de que todas as 

mulheres querem ser estupradas. Nesse viés, se as mulheres, como acreditam alguns 

estudiosos da psicanálise, desejam o estupro por natureza, elas são culpadas por 

procurá-lo. Assim, se uma mulher decide beber demais, ela está dando pistas de seu 

desejo mais íntimo, é uma forma de atrair o homem para a armadilha de atacá-la 

sexualmente, caso não tenha esse desejo ela deve preservar o seu recato e não beber 

demasiadamente.  

 A disciplina e o mecanismo de controle dos corpos são aplicados, na 

propaganda, às mulheres, quando alerta: Não bebam! Pois, como já disse Foucault 

(1987), são as disciplinas responsáveis por colocar os corpos em relações de poderes 

muito apertadas, impondo-lhes limitações, por meio do controle:  

 

[...] não se trata de cuidar do corpo, em massa, grosso modo, como se fosse 
uma unidade indissociável mas de trabalhá-lo detalhadamente; de exercer 
sobre ele uma coerção sem folga, de mantê-lo ao nível mesmo da mecânica 
– movimentos, gestos, atitudes, rapidez: poder infinitesimal sobre o corpo 
ativo (FOUCAULT, 1987, p.118).  

 

Sabemos que o intuito da propaganda foi o de disciplinar o corpo social, pela 

ação do biopoder, porém, esse poder recaiu, sobretudo, no corpo feminino, quando a 

peça se valeu da imagem de uma mulher para ilustrar os riscos que o álcool pode 

causar aos adolescentes. A montagem da propaganda nos reatualiza casos 

corriqueiros de estupros contra jovens, seguidos pela postagem de fotos ou vídeos na 
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internet, como aconteceu com uma garota de 12 anos, na Baixada Fluminense – RJ, 

estuprada por cinco homens, em abril de 2017, no qual eles filmaram o crime e 

divulgaram no Facebook e no WhatsApp64. Em situações como estas, a “reputação” 

da mulher se denigre muito mais que a do rapaz.  

A disciplina se torna mais acentuada nesta propaganda em analise, quando ela 

se vale da imagem de mais duas jovens para debochar daquela violentada, fazendo 

uma contraposição entre “as moças puras” (disciplinadas) e a impura (indisciplinada), 

mostrando as práticas divisórias dos sujeitos, dando a entender, que se a jovem 

tivesse entrado na ordem do discurso da propaganda, ou seja, não tivesse bebido, 

talvez corresse menos riscos de se tornar vítima de estupro e de cyberbullying, pois 

bem sabemos como a bebida não influencia a prática do crime, tendo em vista os 

inúmeros casos de mulheres estupradas sem estarem embriagadas.  

Assim como os idealizadores da peça da Prudence, o Ministério da Justiça veio 

à público se desculpar, por meio do Facebook:  

 

Figura 23: Ministério da Justiça e Segurança Pública (2015):  pedido de desculpas, no Facebook. 

 
Fonte: Revista Exame.65 

 

O ritual da circunstância foi aplicado ao discurso da propaganda, interditando-

o, como aconteceu com a publicidade da Prudence. Por mais que o Ministério da 

Justiça tenha o direito institucional de divulgar discursos sobre a sexualidade, ele não 

escapou ao poder das resistências das mulheres para a retirada da propaganda de 

                                                           
64 Disponível em: <http://www.chegandonahora.com/2017/05/garota-de-12-anos-e-estuprada-por-
5.html>. Acesso em: 6 maio 2017. 
65 Disponível em: <https://exame.abril.com.br/marketing/ministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-
bebeu-perdeu/>. Acesso em: 30 set. 2017.  

http://www.chegandonahora.com/2017/05/garota-de-12-anos-e-estuprada-por-5.html
http://www.chegandonahora.com/2017/05/garota-de-12-anos-e-estuprada-por-5.html
https://exame.abril.com.br/marketing/ministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-bebeu-perdeu/
https://exame.abril.com.br/marketing/ministerio-irrita-usuarios-ao-dizer-que-quem-bebeu-perdeu/
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circulação, o que comprova a tese do poder de Foucault (2008), como algo dinâmico 

e capilar, não sendo propriedade de aparelhos estatais.  

Para dar continuidade a nossa análise, no próximo tópico, falaremos mais um 

pouco sobre a cultura do estupro em outros gêneros discursivos presentes nas mídias, 

centrando o nosso foco no estupro coletivo.  

 

4.2 O ESTUPRO COLETIVO NAS REDES DE MEMÓRIA 
   

Casos de estupro coletivo no Brasil acontecem corriqueiramente, como 

mostram os dados obtidos pela Folha de São Paulo66, por meio do Ministério da 

Saúde, de que em 2016 foram registrados 3.526 crimes no país, ou seja, em média, 

dez estupros coletivos por dia. Apesar do alto índice, o fenômeno não é exclusivo dos 

tempos atuais, Bourdieu (2012), tecendo as teias da memória sobre o delito, assevera 

como ele representava um rito masculino de solidariedade viril no passado, criado em 

instituições como escolas e quartéis, por alunos e militares. A violência empregada 

para o estupro coletivo era uma afirmação da potência enérgica da testosterona 

masculina que, segundo o autor, baseava-se no medo “viril” do homem de ser excluído 

do mundo dos machos, dominadores, por isso a sua virilidade deveria ser testada 

diante dos demais, “fora de todas as ternuras e de todos os enternecimentos do amor” 

(BOURDIEU, 2012, p. 66), para se consolidar junto ao grupo dos homens varonis.  

Como os discursos são passíveis de reativação e de repetição, observamos em 

alguns segmentos das mídias, como este discurso sobre a virilidade ainda se faz 

presente hoje, principalmente no que tange à confirmação da pertença do estuprador 

ao grupo dos homens viris. Como já foi mencionado no tópico anterior, a presença da 

hipervisibilidade da rede digital possibilitou a divulgação de fotos ou vídeos dos 

estupros nas redes sociais, um instrumento para a confirmação da pujança masculina, 

não só para os homens, mas também para toda a sociedade. O que comprova que a 

exposição da virilidade se sobrepõe ao medo de ser punido, na forma da lei.  

 Muitos estupradores além de documentarem o crime, ainda aparecem na cena 

para atestarem a participação no ato, como aconteceu com a jovem de 16 anos, 

violentada por trinta e três homens, no morro do Barão, em Jacarepaguá, Zona Oeste 

do Rio de Janeiro, no qual em uma selfie postada no Twitter, por outro sujeito, um dos 

                                                           
66 Dados disponíveis em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911346-pais-registra-10-
estupros-coletivos-por-dia-notificacoes-dobram-em-5-anos.shtml>. Acesso em: 6 fev. 2018.  

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911346-pais-registra-10-estupros-coletivos-por-dia-notificacoes-dobram-em-5-anos.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/08/1911346-pais-registra-10-estupros-coletivos-por-dia-notificacoes-dobram-em-5-anos.shtml
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criminosos aparece junto aos órgãos sexuais da vítima, em um pose como se fosse 

lambê-los, tendo em vista  estes estarem banhados em sangue, e a legenda da 

iconografia ainda discursivisava: Estado do Rio de Janeiro, inaugura o novo túnel para 

a passagem do trem bala do marreta: 

 

                        Figura 24: Estuprador e vítima em selfie. 

 
                                     Fonte: Twitter.67 

 

O termo marreta utilizado na legenda se refere ao pseudônimo de um dos 

chefes do tráfico de drogas no morro do Barrão e a palavra túnel satiriza a situação 

deixada pelos estupradores nas partes pudentes da vítima. Além da fotografia, um 

vídeo também foi publicado nas mídias sociais, neste ouvimos o seguinte discurso de 

um dos criminosos: “Mais de trinta engravidou, entendeu ou não entendeu?”, 

confirmando o estupro coletivo. 

Esse crime ganhou status de notoriedade em meio a ordem discursiva 

midiática, levando-nos as reflexões feitas por Foucault (1999) sobre os processos de 

distribuição e de seleção dos discursos, já que entre tantos outros casos de estupro 

coletivo no Brasil, este foi filtrado pelas mídias, excluído outros do sistema de raridade 

enunciativa, reduzindo-os ao silêncio.  Segundo a impressa, o crime aconteceu no dia 

21 de maio de 2016, após a jovem sair de um baile funk e ir para a casa de um rapaz 

                                                           
67 Foto disponível em: <https://twitter.com/policiafederal/status/735481757135437824>. Acesso: 12 
fev. 2018.  

https://twitter.com/policiafederal/status/735481757135437824
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com quem ela mantinha relações amorosas durante três anos.  Em uma entrevista 

concedida a programas de TVs, como o Fantástico68, da Rede Globo, e o Conexão 

Repórter, da Rede Record69, a vítima rememora como acordou com um flash de uma 

câmera em seu rosto, nua e em outra casa da mesma comunidade, sendo estuprada 

por dois sujeitos, estando um embaixo e outro em cima dela, além disso, ela conta 

que foi segurada por mais dois marginais, enquanto o restante dos homens faziam 

revezamento para o ato sexual ilícito. Conforme sua declaração, os criminosos 

dirigiam ofensas contra ela e a enforcavam, segurando pistolas e fuzis de grosso 

calibre, e apesar de suas súplicas para o cessar do ato, nada adiantou, o que a fez 

pensar na morte. As investigações realizadas pela polícia constataram que a mártir foi 

estuprada coletivamente, no mínimo duas vezes, no sábado (21) pela manhã e no 

domingo (22) à noite, identificando e indiciando sete culpados pela ação violenta. 

 Pelo depoimento da jovem, prestado à polícia (26 de maio) e as revelações 

feitas à impressa, observamos a técnica da confissão, tratada por Foucault (1988) 

como condição para a verdade. De acordo com o autor,  

 

a confissão é um ritual de discurso onde o sujeito que fala coincide com o 
sujeito do enunciado; é, também, um ritual que se desenrola numa relação 
de poder, pois não se confessa sem a presença ao menos virtual de um 
parceiro, que não é simplesmente o interlocutor, mas a instância que requer 
a confissão, impõe-na, avalia e intervém para julgar, punir, perdoar, consolar, 
reconciliar; um ritual onde a verdade é autenticada pelos obstáculos e as 
resistências que teve de suprimir para poder manifestar-se; em fim, um ritual 
onde a enunciação em si, independentemente de suas consequências 
externas, produz em quem a articula modificações intrínsecas: inocenta-o, 
resgata-o, purifica-o, livra-o de suas faltas, libera-o, promete-lhe a salvação 
(FOUCAULT, 1988, p. 61).   
 

Não bastava a vítima confessar o que aconteceu no dia do crime ao delegado, 

ela teve de confessar também nas mídias, para provar a sua inculpabilidade, tendo 

em vista o ato da confissão abrir “os lacres da reminiscência ou do esquecimento” 

(FOUCAULT, 1988, p. 62), trazendo à tona todos os detalhes do estupro. A confissão 

nas mídias representa uma forma de não contradição do discurso da adolescente, 

uma maneira de ela firmar o seu discurso de não aceitação do ato sexual em conjunto 

para toda a sociedade patriarcalista, necessitária de uma “história” para julgar como 

verdadeira ou falsa diante dos fatos narrados pelos segmentos midiáticos. Desta feita, 

                                                           
68 Entrevista disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zdxg2GpLV3o>. Acesso em: 7 fev. 
2018.  
69 Entrevista disponível em: < https://www.youtube.com/watch?v=44eAaoOBKZw>. Acesso em: 7 fev. 
2018.  

https://www.youtube.com/watch?v=zdxg2GpLV3o
https://www.youtube.com/watch?v=44eAaoOBKZw
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confessar nos meios de comunicação representa a salvação de sua “moral”, enquanto 

sujeito feminino, culpabilizada por ser mãe muito jovem, por estar em uma favela no 

período noturno ou por usar roupas curtas nas ruas. E não basta confessar, uma, 

duas, ou três vezes, tem que se falar esgotadamente sobre o assunto e até suplicar 

clemência:  

 

Figura 25: Confissão de vítima de estupro coletivo. 

 

Fonte: Jornal Estado de Minas.70  
 

 Aquele que escuta ou vê a confissão da vítima, seja na TV, ou na tela de um 

Smartphone, Notebook ou afins, será o dono do perdão, o juiz responsável por 

inocentar ou condenar: o dono da verdade (FOUCAULT, 1988). E nas redes sociais o 

fato de compartilhar, comentar ou reagir com emotions71 uma postagem como esta, 

sinaliza o posicionamento do sujeito confidente em relação ao discurso da estuprada, 

aceitando-o como verdadeiro ou recusando-o, trata-se do veredito final. Nesse 

contexto as mídias são, no lugar da tribuna, o palco de absolvição ou não da vítima, 

ao invés do estuprador.  

Nas entrevistas, do Fantástico e do Conexão Repórter, a garota conta que era 

usuária de drogas, loló72 e ecstasy73, porém, no dia de sua violação não tinha feito uso 

de entorpecentes, mas acreditava ter sido dopada, pois estava com muito sono. Por 

existir o concurso de duas ou mais pessoas, neste caso, temos, conforme redação do 

art. 226, I, do CP brasileiro, o estupro coletivo, com pena de oito a doze anos, em 

                                                           
70 Disponível em: 
<https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2016/05/28/interna_nacional,767017/parem-de-me-
culpar-pede-adolescente-vitima-de-estupro-coletivo-no-r.shtml>. Acesso em: 26 fev. 2018.  
71 Os emotions são ícones utilizados na internet para expressar estados psicológicos ou emocionais, 
assim como ações.  
72  Narcótico preparado a base de clorofórmio e éter.  
73 Substância psicotrópica com origem na metilenodioximetanfetamina (MDMA).  

https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2016/05/28/interna_nacional,767017/parem-de-me-culpar-pede-adolescente-vitima-de-estupro-coletivo-no-r.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2016/05/28/interna_nacional,767017/parem-de-me-culpar-pede-adolescente-vitima-de-estupro-coletivo-no-r.shtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Clorof%C3%B3rmio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter
https://pt.wikipedia.org/wiki/Droga_psicoativa
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razão de a vítima ser menor de 18 e maior de 14 anos, com a pena aumentada em 

quarta parte. O emprego da violência representa o caracterizador do crime. No 

entanto, quando o agente se vale do uso do doping para praticar o sexo, sem violência 

ou grave ameaça, deverá responder pelo art. 205, referente à violação sexual 

mediante fraude, com a seguinte redação: “Ter conjunção carnal ou praticar outro ato 

libidinoso com alguém, mediante fraude ou outro meio que impeça ou dificulte a livre 

manifestação de vontade da vítima. Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos” 

(NUCCI, 2009, p. 27), já que as substâncias narcóticas perturbam os sentidos da 

vítima, impossibilitando-a de manifestar consentimento. Com efeito, o doping é o ardil 

utilizado pelo agente para a prática do crime.  

O fato de mulheres serem dopadas para a execução do ato carnal, levou o 

nome popular de “boa noite Cinderela”, um paralelo entre o clássico da Disney e um 

programa de TV, do apresentador e empresário Silvio Santos, transmitido na década 

de 1970, no SBT, no qual jovens humildes eram abordadas por homens vestidos de 

príncipes que lhes traziam um sapatinho de cristal e transformavam seus sonhos em 

realidade. As moças deslumbradas com as promessas dos rapazes se deixavam 

seduzir, por isso o nome do golpe, uma analogia aos tantos casos reais de mulheres 

lubridiadas por homens com o intuito de obter favores sexuais, utilizando para isto um 

conjunto de drogas calmantes responsáveis por atuar no sistema nervoso central, 

causando efeito depressor, quando combinadas com bebidas alcoólicas. Tais 

estimulantes são: “(benzodiazepínicos), lorazepam (lorax), flutnitrazepam (rohypnol) 

e bromazepam (lexotam)” (NOVO, 2010, p. 97). Também conhecidas como rape drugs 

(drogas do estupro), em concordância com Novo (2010), elas podem apresentar-se 

não só como pós para a adição em líquidos, mas como balas e chicletes, formas mais 

simples de ingestão. É importante frisar o uso da fraude para além dos crimes sexuais, 

como em roubos, reduzindo a capacidade de resistência da vítima.   

Através das linhas de visibilidade enunciativa das mídias, encontramos campos 

associativos entre os crimes de estupro e o de “boa noite Cinderela”, como na 

publicidade de um demaquilante da linha “Oh! Maria”, da marca Lola Cosmetics, 

apresentado durante a Beauty Fair, uma feira internacional realizada em setembro de 

2015, em São Paulo, cujo propósito era divulgar lançamentos no segmento da beleza. O 

produto levava o mesmo nome do golpe praticado contra as mulheres, que aparecia em 

seu rótulo grafado de forma dessimétrica, remetendo aos contos de fadas, assim como as 

palavras “água micelar” surgiam dentro de uma moldura comum no enquadre dos títulos 
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desse tipo de gênero discursivo. No entanto, a cartela de cores utilizada para a montagem 

do produto não fazia alusão à história literária, o vermelho utilizado em sua tampa e na 

escrita do slogan rememorava o sangue das mulheres estupradas, em oposição ao azul, 

pigmento do vestido da Cinderela e de seus assessórios, particularidade que simboliza a 

princesa e a diferencia das demais: 

 

Figura 26: Água micelar, boa noite Cinderela                   Figura 27: Conto de fadas: Cinderela.    

              
Fonte: Revista Exame.74                                                        Fonte: Blog o camundongo. 75    

 

Vemos na embalagem da água micelar um atravessamento de discursos na FD 

publicitária, quando esta é invadida pela FD literária e jurídica, ressignificando-a. A 

regularidade enunciativa, ou seja, o sistema de correlação entre os discursos 

(FOUCAULT, 2008), se dá pelo enunciado “boa noite Cinderela”, pertencente a regras 

de formação distintas: na literária imbricada na ficção e no entretenimento, na jurídica 

correlacionada às leis e às sanções criminais, e na publicitária à venda de um 

removedor de maquiagem. Porém, se sobressai a FD jurídica ante as outras, dentro 

da composição publicitária em questão, tendo em vista as práticas discursivas ligadas 

ao uso do enunciado “boa noite Cinderela” na atualidade, remeterem aos crimes 

sexuais. Assim, por mais que a publicidade tenha por fim último vender o produto, sua 

intenção sofreu um apagamento pelo destinatário alvo, ou seja, as consumidoras 

mulheres, levando a outra interpretação do discurso.  

                                                           
74 Disponível em: <http://www.ocamundongo.com.br/edicoes-estadunidenses-de-cinderela/>. Acesso 
em: 11 fev. 2018.  
75 Disponível em: <http://www.ocamundongo.com.br/edicoes-estadunidenses-de-cinderela/>. Acesso 
em: 11 fev. 2018.  

http://www.ocamundongo.com.br/edicoes-estadunidenses-de-cinderela/
http://www.ocamundongo.com.br/edicoes-estadunidenses-de-cinderela/
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A marca também foi criticada por lançar um batom, da mesma linha, com o 

nome “Abusa de mim”, criando efeitos de sentido sobre o assédio sexual contra as 

mulheres. Os produtos nem chegaram às mãos dos compradores, em consequência 

dos sistemas de interdição nas redes sociais, levando a empresa a mudar os nomes 

dos objetos, por proliferar a cultura do estupro. Em nota oficial, a Lola Cosmetics diz 

ser a empresa composta por mulheres, mães e amigas, tendo como slogan da marca: 

“Escolha Lola, Escolha Ser Feliz”, despertando o empoderamento feminino76. No 

entanto, as escolhas enunciativas feitas para esses produtos não remetem à 

promoção da emancipação feminina, quanto a sexualidade.  

 Nos domínios de memória, encontramos nas mídias, enunciados repetidos 

com a mesma posição sujeito diante do estupro e o uso de entorpecentes, como 

mostra a letra da música do MC. Magrinho “Sabotaram meu copo”77 (2013), logo 

abaixo:  

 

Ela puxou perdeu a linha 
Tirou a calcinha de uma vez só 
Ela ficou desnorteada 
 
Sabotaram meu copo, fudeu 

Ela ficou desnorteada. 

Sabotaram meu copo, fudeu 
E tacaram balinha 

Ela ficou desnorteada 

Eu não sei o que aconteceu 
Não sei, não sei o que aconteceu 
Só sei que acordei numa treta de luxo 
Com uma ressaca desgraçada 
Pra onde eu olhava havia piroca 
E eu com a buceta toda inchada 

Eu não sei o que aconteceu 
Não sei, não sei o que aconteceu 

Calma, calma priscilinha só rolou uma surubinha 

                                                           
76 Disponível em: <https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/polemica-marca-lanca-produtos-com-
nomes-que-remetem-a-abusos-contra-mulheres/>. Acesso em: 3 jul. 2018.  
77 Disponível em: <https://letrasweb.com.br/mc-magrinho/sabotaram-meu-copo-part-mc-
priscilinha.html>. Acesso em: 1 jan. 2016.  
 

https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/polemica-marca-lanca-produtos-com-nomes-que-remetem-a-abusos-contra-mulheres/
https://www.ibahia.com/detalhe/noticia/polemica-marca-lanca-produtos-com-nomes-que-remetem-a-abusos-contra-mulheres/
https://letrasweb.com.br/mc-magrinho/sabotaram-meu-copo-part-mc-priscilinha.html
https://letrasweb.com.br/mc-magrinho/sabotaram-meu-copo-part-mc-priscilinha.html
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Eu dei na salinha? 
Deu, deu 
Eu dei no quartinho? 
Deu, deu, deu 
Eu dei no banheiro? 
Deu, deu 
Eu dei na cozinha? 
Deu, deu, deu 

Eu dei de quatro? 
Deu 
Eu dei de lado? 
Deu 
Eu dei por cima? 
Deu 
Eu dei por baixo? 
Deu 

Caralho o frango assado quem me comeu? 
Eu, eu 
Quem me comeu? 
Eu, eu 

 

A letra é cantada por uma mulher e vários homens e o seu título já dá pistas 

sobre os discursos que ela comporta. Assim como aconteceu com a jovem de 16 anos, 

no Rio de Janeiro, a posição sujeito feminino confessa ter sido dopada e estuprada 

coletivamente. A gíria utilizada por ela “tacaram balinha” diz respeito ao uso de drogas 

em bebidas alcoólicas, por isso a sabotagem no copo, de que trata a epígrafe. Diante 

da situação, ela admite não lembrar de ter feito sexo com seu consentimento, mas 

apenas de acordar em um lugar luxuoso com dores de cabeça (resseca) e rodeada 

por vários homens com os pênis de fora, estando a sua vagina dilacera. Após 

perguntar o que houve para os estupradores, um deles utiliza como estratagema, para 

se livrar do crime, o discurso de que existiu apenas uma suruba entre eles, termo 

alusivo a uma modalidade de festa criada com o intuito do sexo grupal.  

Acreditando no seu consentimento, tendo em vista não se lembrar de nada, a 

posição sujeito feminino pergunta sobre os locais onde fez sexo na casa e as posições 

mais utilizadas por ela, enfatizando a realização do sexo anal e a sonoplastia da 

música sinaliza o estupro coletivo, quando inúmeras vozes masculinas respondem 

aos seus questionamentos, isto é, todas dizem terem-na “comido” nos quatro cantos 

da casa, por meio do sexo anal e vaginal. Se formos pensar na prática discursiva da 

música, em termos jurídicos, não teríamos o estupro coletivo em si, mas o crime de 
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violação sexual mediante fraude, levando em conta a utilização do doping para o ato 

sexual em grupo, sem o emprego de violência ou grave ameaça, já que os agentes se 

valem do estado alucinógeno da vítima, incapaz de oferecer resistência ou manifestar 

vontade, para cometer o abuso (NUCCI, 2009).  

O enunciado “comer”, utilizado no discurso da música para se referir ao feito 

sexual entre homens e mulheres, possui toda uma historicidade ligada ao patriarcado, 

pois, se pensarmos nas funções dos órgãos reprodutores femininos e masculinos, 

vemos na realidade que é a vagina quem “come”, engole, o pênis e não ao contrário, 

conquanto, conforme Saffioti (2004), este jargão está permeado de analogias sexistas 

como uma forma de esconder uma desvantagem masculina, transformando-a em uma 

vantagem, ao eliminar o poder feminino na cúpula, se lembramos o imaginário 

histórico patriarcalista do homem caçador, aquele que persegue e “come” a sua presa. 

O verbo dar, similarmente, surge invertido no discurso da música, se na lógica quem 

come é a mulher, quem dá é o homem, além do mais, o termo tenta atribuir 

consentimento do ato à vítima, em razão da etimologia da palavra, no sentido de 

oferecer.  

Em meio à produção enunciativa da música encontramos o fenômeno da 

recorrência (FOUCAULT, 2008), pois os enunciados sobre o estupro e o uso de 

facilitares para o crime, como as drogas e o álcool, compreendem um campo de 

elementos antecedentes em relação aos quais se situam e têm o poder de reorganizar 

e de redistribuir novas relações discursivas, como ocorre com outra música de funk, 

intitulada “Só Surubinha de Leve” (2017) 78:  

   

Pega a visão! 
Pega a visão! 
Pega a visão! 
Pega a visão! 
 
Aquele pique, óh! 
É o Selminho que tá mandando 
Anda, chama! 
É o Diguinho que tá mandando 
Anda, chama! 
 
Pode vim sem dinheiro 
Mas traz uma piranha, aí! 

                                                           
78 Disponível: <https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics>. Acesso em: 17 jan. 2018.  
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Brota e convoca as puta 
Brota e convoca as puta 
 
Mas tarde tem fervo 
Hoje vai rolar suruba 
Só uma surubinha de leve 
Surubinha de leve 
Com essas filha da puta 
 
Taca a bebida 
Depois taca a pica 
E abandona na rua 
Taca a bebida 
Depois taca a pica 
E abandona na rua 

 

Em 6 de setembro de 2017, conforme o portal  G179, da Globo,  MC Diguinho 

lançou no Soundcloud80 uma versão de “Só surubinha de leve”, a qual possui, em média, 

886 mil reproduções, porém, foi só no começo de 2018, que os efeitos discursivos 

trazidos pela letra despontaram no cenário nacional, quando, graças ao seu refrão, o 

hit  alcançou o primeiro lugar no Spotify Brasil (um serviço de streaming81 de música 

Podcasting82 e vídeo, utilizado nas mídias digitais)  ao insinuar inebriar mulheres para 

depois estuprá-las e jogá-las na rua. As vítimas recebem alcunhas como “putas” e filhas 

da “puta”, evocando o imaginário da insaciabilidade feminina no sexo, como se o 

“comportamento luxurioso das mulheres” fosse uma herança genética repassada de mãe 

para filhas pelas gerações, porém, mesmo se a vítima fosse prostituta, ela estaria 

amparada pela atual lei dos crimes sexuais, a qual não faz distinção entre a “honestidade” 

das vítimas.  

A quantidade de acessos em relação à música preocupa, em razão de evidenciar 

o (des)interesse da população brasileira a esses tipos de discursos, estando mais 

preocupada em dançar ao som de uma boa batida, do que discutir sobre o tema em 

questão, como mostra o comentário de uma mulher postado no Youtube: 

 

                                                           
79 Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-
e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml>. Acesso em: 21 fev. 2018.  
80 O Soundcloud é uma plataforma online para a divulgação de composições musicais de artistas e bandas.  
81 O streaming é uma forma de distribuição digital de conteúdos multimídia através da internet, 
conhecida como fluxo de média. 
82 O podcasting se configura como uma maneira de publicar  ficheiros multimídia 
(áudio, vídeo, foto, PPS etc.) na internet, por meio de um feed RSS, que permite aos usuários 
acompanharem as suas atualizações. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting>. 
Acesso em: 21 fev. 2018.  

https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://genius.com/Mc-diguinho-so-surubinha-de-leve-lyrics#note-13520891
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml
https://pt.wikipedia.org/wiki/Streaming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distribui%C3%A7%C3%A3o_digital
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
https://pt.wikipedia.org/wiki/PPS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feed
https://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
https://pt.wikipedia.org/wiki/Podcasting
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Figura 28: Comentário feminino sobre letra de funk. 

 

Fonte: Youtube.83 

 

Quando uma mulher consente a reprodução de discursos como esses nas 

mídias, contra o gênero feminino, ela admite, mesmo sem perceber, a prática do 

estupro contra outras mulheres. Nesse sentido, vemos como o poder simbólico de 

dominação masculina leva à adesão das próprias dominadas, a discursos em favor 

da sujeição feminina no sexo, atribuindo às mulheres, uma parcela de culpa na 

fabricação de uma verdade sobre a inferioridade sexual feminina. Segundo Foucault 

(1995), as relações de poder propriamente ditas se exercem fundamentalmente pela 

troca de signos, associada a atividades finalizadoras, como as técnicas de 

adestramentos e as maneiras de se obter obediência e, quando tal música é cantada 

por mulheres, vemos a proliferação de signos (enunciados) que reforçam a cultura do 

estupro, domesticando simbolicamente o corpo feminino para ser instrumento de uso 

dos prazeres masculinos, como vemos em puta e piranha, signos que subjetivam a 

mulher como objeto sexual.  

Apesar de existirem mulheres apoiadoras desse tipo de canção, outras 

resistem aos mecanismos de sujeição masculina, como fez a estudante universitária 

Yasmim Formiga, nas redes sociais. Em seu perfil no Facebook, ela postou uma foto 

segurando um cartaz com o refrão da música escrito, e o seu rosto maquiado 

representava marcas de agressão, em referência ao estado de muitas vítimas, após 

um estupro. Os discursos de resistência presentes na legenda da iconografia, 

mostravam o quanto a música ajudava a estender as raízes do patriarcado no Brasil, 

aumentando a misoginia e os índices de feminicídio (Lei 13.104/2015 – 121, § 2º, 

inciso VI, do CP –, referente à crimes praticados “contra a mulher por razões da 

condição de sexo feminino”):   

                                                           
83 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=R7FKwzD70y4>. Acesso em: 21 fev. 2018.  

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/172426221/lei-13104-15
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625629/artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10625567/par%C3%A1grafo-2-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/28750381/inciso-vi-do-par%C3%A1grafo-2-do-artigo-121-do-decreto-lei-n-2848-de-07-de-dezembro-de-1940
https://www.youtube.com/watch?v=R7FKwzD70y4
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 Foto 29: Resistência, “só surubinha de leve”.  

 
 Fonte: G1.84  

 

As denúncias foram tantas, nas mídias sociais, que a música foi retirada do 

Spotify e fez o compositor reformular o refrão, para o seguinte: Só uma surubinha de 

leve, Surubinha de leve/ Com essas mina maluca/ Taca a bebida/ Depois taca e fica/ 

Mas não abandona na rua85. Os termos piranhas, filhas da puta e puta também foram 

trocados, respectivamente, por malandra, mina maluca e thuca, este no espanhol 

referente a um apelido carinhoso. Notem como o verbo fica substitui a palavra pica, 

não só em sonoridade, mas também em sentido, expondo o ato de ficar junto a(s) 

parceira(s) após o sexo, mas o verbo tacar, ainda dá a entender a introdução do pênis 

na vagina. Em uma cena de um videoclipe postado no Youtube86 o cantor aparece 

rodeado de mulheres seminuas, simulando uma reverse Gangbang, sexo grupal entre 

um homem e várias mulheres, para demostrar como a “surubinha de leve” é 

                                                           
84 Disponível em: <https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-

e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml>. Acesso em: 7 jul. 2018.  
85 Disponível em: <http://sanderlei.com.br/Song-Lyrics-Letras-Musica/MC/Diguinho/Surubinha-de-
Leve-Taca-bebida-depois-taca-a-pika-versao-light>. Acesso em: 21 fev. 2018.  
86 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=_brDu9ycur4&has_verified=1>. Acesso em: 21 
fev. 2018. 

https://www.redtube.com/?search=reverse+gangbang
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml
https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/so-surubinha-de-leve-de-mc-diguinho-e-criticada-por-fazer-apologia-do-estupro.ghtml
http://sanderlei.com.br/Song-Lyrics-Letras-Musica/MC/Diguinho/Surubinha-de-Leve-Taca-bebida-depois-taca-a-pika-versao-light
http://sanderlei.com.br/Song-Lyrics-Letras-Musica/MC/Diguinho/Surubinha-de-Leve-Taca-bebida-depois-taca-a-pika-versao-light
https://www.youtube.com/watch?v=_brDu9ycur4&has_verified=1


145 
 

consentida pelas mulheres, tentando atenuar a má repercussão do discurso de sua 

música, contudo o refrão ainda estimula o uso de bebidas alcóolicas como subterfúgio 

para o sexo grupal. E o fato da posição sujeito masculina da música chamar outros 

homens para trazer mulheres para embriagá-las (pode vim sem dinheiro/mas traz uma 

malandra, aí)87 e praticar o sexo, aponta um esquema previamente armado, para o 

abuso coletivo de mulheres.   

Em meio a todos os enunciados analisados vemos os já-ditos sobre o exercício 

do estupro coletivo, e a memória traz a virilidade como impulsionadora da 

agressividade masculina, quando, conforme Haroche (2013), na atualidade, a 

irmandade viril manifesta traços de eufemismo, “uma maneira de constituir um bloco, 

de fornecer, nas formas de agressão coletiva, uma resposta à impotência, diante da 

qual cada indivíduo isolado pode sentir inquietação” (HAROCHE, 2013, p. 25), por 

isso os homens necessitam provar o quão são férteis, mesmo que inconscientemente, 

para si mesmos e para os outros homens, como apontou o discurso de um dos 

estuprados da adolescente de 16 anos, ao discursivizar “mais de 30 engravidou”, 

firmando o caráter final do estupro, isto é reforçar a virilidade masculina. Para a autora, 

ao serem considerados como naturalmente viris os homens temem acima de tudo 

serem descobertos na sua invulnerabilidade sexual, por isso colocam a mulher na 

posição de fraqueza, seja física ou mental e o estupro coletivo é a forma mais cruel 

dessa afirmação, ele é o ensejo da dominação masculina.   

Terminado este tópico, no próximo trataremos do fenômeno da culpabilização 

da vítima de estupro.  

 

4.3 VIGIAR E PUNIR: A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA DE ESTUPRO 
 

A palavra culpabilização, segundo Cardoso e Vieira (2014), foi empregada pela 

primeira vez por William Ryan, em 1971, em sua obra Blaming the Victim. A expressão 

fazia referência às vítimas de preconceito racial, nos Estados Unidos, que sofriam 

diversos tipos de violências e eram estigmatizadas pela fraca estrutura familiar e pela 

estagnação socioeconômica do país. Porém, com o decorrer das décadas, o termo, 

conforme as autoras, se expandiu e se consolidou nos estudos feministas de gênero, 

                                                           
87 Versão nova “Só surubinha de leve - light”.  



146 
 

para conotar a responsabilização da mulher pelas agressões e sanções sofridas na 

sociedade, sejam elas de cunho sexual ou não.  

Assim como a culpabilização, a vigilância dos corpos é algo antigo nas 

sociedades de pilar patriarcal, porém, com a aparição das mídias, em especial as 

digitais, vemos como este fenômeno vem sem alastrando de forma silenciosa e 

sorrateira, como já disse Bauman (2013, p. 28-29) “tudo o que é [era] privado agora é 

feito potencialmente em público; e continua sempre disponível, até o fim dos tempos, 

já que a internet ‘não pode ser forçada a esquecer”’. Nada escapa aos registros dos 

computadores e de seus armazenamentos, vigia-se o outro por detrás de uma tela e 

não de forma presencial, um facilitador para a criação de verdades, repassadas pelo 

consumo instantâneo das notícias, midiatizadas nos meios digitais.  

Quando falamos sobre a culpabilização da vítima de estupro nas mídias, 

observamos a presença da tecnologia política do corpo, uma microfísica do poder, 

“posta em jogos pelos aparelhos e instituições” (FOUCAULT, 1987, p. 26) 

disciplinares, de forma conjunta, isto é, os discursos sobre a culpabilização da mulher 

vítima de estupro nas mídias, são o reflexo de outros discursos cristalizados em 

diversos aparelhos estatais.  E para exemplificar, isto, voltaremos ao caso da garota 

estuprada por 33 homens no Rio de Janeiro, para vermos como ela foi 

responsabilizada pelo crime por um representante da lei, unindo os discursos da 

prática “jurídica”, com os expostos pelas mídias:   
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          Figura 30: Culpabilização de vítima de estupro coletivo por delegado. 

 
                  Fonte: Portal de notícias G1.88 

 

Na mesma entrevista ao Fantástico, exposta no tópico precedente a este, a 

garota menciona como o delegado a constrangeu durante o depoimento outorgado na 

delegacia, por estar em uma sala de vidro (expondo o seu rosto para quem transitava 

pelo ambiente) na presença de três homens e pelo fato de ele exibir as fotos e o vídeo 

do crime e lhe perguntar se ela gostava ou tinha o costume de fazer sexo com vários 

sujeitos. De acordo com o jornal O Globo89, a vítima também descreveu que durante 

a confissão, a noiva do delegado estava presente, acariciando-o a todo o instante, 

mesmo não fazendo parte da investigação policial. Na referida matéria, um promotor 

de justiça relata como a conduta do delegado fere o ECA em seu art. 232, com a 

redação: “Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância 

a vexame ou a constrangimento. Pena - detenção de seis meses a dois anos” (ECA, 

2017, p. 118) e por isso sua conduta deveria ser apurada pelos órgãos competentes. 

Após a midiatização da denúncia, o Ministério Público (MP) entrou com uma ação 

                                                           
88Disponível em:  <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-proprio-delegado-me-culpou-
diz-menor-que-sofreu-estupro-no-rio.html>. Acesso em: 2 mar. 2018. 
89 Disponível em: <https://oglobo.globo.com/rio/estupro-coletivo-primeiro-delegado-que-assumiu-caso-
pede-para-ser-afastado-do-cargo-19461800>. Acesso em: 2 mar. 2018.  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-que-sofreu-estupro-no-rio.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/05/o-proprio-delegado-me-culpou-diz-menor-que-sofreu-estupro-no-rio.html
https://oglobo.globo.com/rio/estupro-coletivo-primeiro-delegado-que-assumiu-caso-pede-para-ser-afastado-do-cargo-19461800
https://oglobo.globo.com/rio/estupro-coletivo-primeiro-delegado-que-assumiu-caso-pede-para-ser-afastado-do-cargo-19461800
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contra o delegado, fazendo com que ele pedisse afastamento da conjuntura, que foi 

assumida, mais tarde, por uma comissionaria mulher.   

Desse modo, interpretamos como os discursos das mídias não são criados 

apenas dentro do dispositivo midiático, mas a partir de outras FDs, neste caso em 

específico, rememorando as leis patriarcais passadas, como os códigos Afonsinos, 

Manuelinos e Filipinos, os quais a mulher deveria provar a falta de consentimento na 

hora do estupro à representantes da lei. Para Santos (1997), existe despreparo nas 

delegacias não especializadas em crimes contra a mulher, para se atender casos de 

estupro, quando a pesquisadora relata depoimentos de mulheres questionadas pela 

polícia se haviam gozado durante o ato sexual ou se eram virgens, antes da sua 

violação, perguntas análogas, que expõem “pouco interesse em se encarar esse crime 

de modo sério, demostrando o preconceito machista a respeito do fato” (SANTOS, 

1997, p. 13), visto como ordinário. Dependendo da confissão das vítimas, a culpa seria 

transferida para o seu corpo, como depositário de prazer. Por isso, muitas mulheres 

chegam a não denunciar o acontecido às autoridades, com medo de sofrerem com a 

inversão de papéis, pois, ao invés de serem protegidas, acolhidas, são culpadas pelo 

crime, por quem, supostamente, deveria as defender.  

Após a culpabilidade dessa vítima de 16 anos, nas mídias, muitas mulheres 

foram as ruas protestar contra a cultura do estupro. Segundo o portal G190, mulheres, 

em pelo menos 11 municípios, de diferentes cidades do Brasil, manifestaram-se 

contra a cultura do estupro, depois de saber das agressões sofrida pela adolescente, 

algumas delas chegaram a pintar os seus corpos com tinta vermelha simbolizando o 

sangue dos ataques, outras utilizaram também o corpo como materialidade para 

discursos de resistência, uma forma do sujeito mulher contemporâneo se subjetivar e 

deixar marcas do seu dizer, como exibem as imagens adiante:  

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-
estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
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Figura 31: Vitória – ES (Foto: Mariana Carvalho/    Figura 32:  Candelária – RJ (Foto: Paulo Campos/ 
G1).                                                                           Estadão Conteúdo).                                                                                                                  

                         
Fonte: Portal de notícias G1.91                                 Fonte: Portal de notícias G1.92 

 

Além de Vitória – ES e Candelária – RJ, também participaram das 

manifestações alunas da Universidade de Brasília – UNB, com cartazes escritos: 

“nossa voz não será calada”, tratando do silenciamento histórico das mulheres, 

“acostumadas” a serem violentadas e mesmo assim terem que permanecer em 

silêncio com medo de seus agressores; mulheres em Belo Horizonte, Poço de Caldas 

e Pouso Alegre – MG, similarmente grifaram em cartazes os enunciados: “meu corpo 

não existe para ser disputado nem para diversão dos outros” e “a culpa não é da 

vítima”, assinalando o que já deveria ser sabido por toda a sociedade; já em Porto 

Alegre – RS, mulheres pintaram os chãos das ruas com suas mãos carimbadas de 

vermelho e queimaram um boneco com trajes masculinos representando a figura do 

estuprador; enquanto em São Paulo, mulheres escreveram em faixas e cartazes 

pedindo “não à cultura do estupro” e reafirmaram a união do gênero feminino com o 

mote “mexeu com uma mexeu com todas”, que hoje serve de discurso pela luta contra 

os crimes sexuais. 

Estas manifestações, além de acontecerem nas ruas, foram divulgadas nas 

mídias digitais, principalmente na internet, em jornais e na TV, e as mulheres ao 

                                                           
91 Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-
estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
92 Uma das palavras de ordem escritas nos corpos das mulheres é: “proibido tocar”. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-
no-rio-de-janeiro.html>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
 

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/06/cidades-tem-manifestacoes-apos-estupro-coletivo-no-rio-de-janeiro.html
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usarem seus corpos como suporte para os discursos de resistência pedem mais 

visibilidade para a causa, seja da sociedade como um todo ou seja dos governantes, 

responsáveis por criar e modificar as Leis do Estado, pois o corpo também é 

mergulhado em um campo político e “as relações de poder têm alcance imediato sobre 

ele; elas o investem, o marcam, o dirigem, o suplicam, sujeitam-no a trabalhos, 

obrigam-no a cerimônias, exigem-lhe sinais” (FOUCAULT, 1987, p. 25). Os sinais 

dados por esses corpos vão além das marcas de sangue e de suas escrituras, estão 

presentes em toda uma memória, carregada de invisibilidades e de apagamentos, 

pois, como sabemos, os homens por longos tempos foram os únicos historiadores e 

acabaram por colocar as mulheres às margens dos acontecimentos.  

Além do caso citado do estupro coletivo no Rio de Janeiro, outro envolvendo 

competências jurídicas, ao infringir o art. 232 do ECA, aconteceu no Rio Grande do 

Sul, em 2014, quando uma adolescente de 14 anos foi achincalhada por um promotor 

de justiça, depois de denunciar o incesto cometido pelo pai e garantir na justiça o 

direito de abortar: 

 

Figura 33: Culpabilização de vítima de estupro, por promotor de justiça (2014). 

 

             Fonte: Pragmatismo político.93 

  

 Consoante o acórdão do caso, do Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul - 

TJRS (2016, p. 3): 

                                                           
93 Disponível em: <https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/09/promotor-humilha-menina-de-14-
anos-estuprada-pelo-pai.html>. Acesso em: 6 out. 2017. 

https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/09/promotor-humilha-menina-de-14-anos-estuprada-pelo-pai.html
https://www.pragmatismopolitico.com.br/2016/09/promotor-humilha-menina-de-14-anos-estuprada-pelo-pai.html
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Desde o mês de janeiro de 2011 até o mês de outubro de 2012, em diversos 
horários e locais, alguns na Rua Humberto Onófrio, 149, Vila Castelo Branco, 
nesta Cidade, o denunciado J.L.D.S., por diversas vezes em caráter reiterado 
e continuado, manteve conjunção carnal e praticou atos libidinosos com sua 
filha A.S.D.S., menor de 14 (catorze) anos, conforme certidão de nascimento 
da fl. 6. No período de tempo assinalado, por diversas vezes, de modo 
reiterado e continuado, o denunciado manteve relações sexuais e praticou 
atos libidinosos com sua filha. Para tanto, convidava a menina para fazer 
viagens de caminhão com ele, oportunidade em que estacionava o veículo 
em locais ermos. Aí, então, despia a jovem e começava a passar as mãos 
pelo seu corpo (seios, pernas e nádegas), até que consumava o ato sexual, 
penetrando-a. Tal fato repetiu-se todas as vezes que o acusado levava a filha 
para viajar com ele, tendo ocorrido, inclusive, em sua própria residência, 
quando o réu mandava a genitora da menina sair para pagar as contas. Como 
consequência dos abusos, a vítima restou grávida. O exame de conjunção 
carnal da fl. 25 comprova que a vítima não é mais virgem. O agente é pai da 
vítima, conforme certidão de nascimento da fl.   

 

 Após exame de DNA, foi confirmada a ligação consanguínea entre o feto e o 

pai da adolescente, constatando o estupro de vulnerável, art. 217-A, já que na época 

do abuso a vítima era menor de 14 anos, e como o crime foi cometido com 

ascendência, art. 226 II, a pena foi aumentada em metade, condenado o estuprador 

a 27 anos de prisão, mas após recorrer na justiça, o sujeito teve a pena abatida para 

17 anos.  

 Nesse crime vemos a presença do incesto, prática carregada de tabus 

históricos, porque a família sempre foi vista como sagrada nas culturas patriarcais. 

Conforme Gobbetti e Cohen (2002), várias teorias são utilizadas para explicar essa 

proibição, entre elas, estão as biológicas, as psicológicas e as sociais. A primeira está 

baseada na proteção natural contra danos produzidos do cruzamento endogâmico, 

em decorrência da diminuição da variabilidade dos gêneses, oferecendo, “uma maior 

chance de expressão da recessividade” (GOBBETTI e COHEN, 2002), ou seja, pode 

ocasionar problemas de ordem de má formação do embrião. A segunda se alicerça 

no demarcador de limites entre a hierarquia dos membros familiares, esse demarcador 

é sustentado pelo id, ego e superego. Para os autores, é por meio da repressão dos 

desejos incestuosos que o superego se estrutura, instância formada pela 

interiorização das leis, por isso ele representa a interdição dos desejos íntimos, 

calcados nas punições do Estado. A terceira e última, trata, justamente, dessas 

proibições culturais, como mostra, por exemplo, a Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 

2002, do Código Civil Brasileiro, no qual o casamento monogâmico é proibido, em seu 

art. 1.521, sob a égide: 
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Art. 1.521. Não podem casar: 
I - os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco natural ou civil; 
II - os afins em linha reta; 
III - o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem o foi 
do adotante; 
IV - os irmãos, unilaterais ou bilaterais, e demais colaterais, até o terceiro grau 
inclusive; 
V - o adotado com o filho do adotante; 
VI - as pessoas casadas; 
VII - o cônjuge sobrevivente com o condenado por homicídio ou tentativa de 
homicídio contra o seu consorte.94 

 

Vemos que a proibição do incesto vai além do enlace sexual entre pais e filhos, 

se estendendo para relações de parentesco, como irmãos, padrastos ou madrastas e 

afins.  Para Foucault (1988, p. 103), nas sociedades ocidentais o incesto “é 

continuamente solicitado e recusado, objeto de obsessão e de apelo, mistério temido 

e segredo indispensável”, na medida em que representa a ferramenta de interdição 

do dispositivo de aliança entre as famílias, mas, também algo continuamente 

requerido, para que elas sejam o foco constante de incitação à sexualidade.  Conforme 

suas palavras, a interdição do incesto talvez esteja ligada a uma maneira das 

comunidades se defenderem, não contra o desejo incestuoso, mas contra a 

indisciplina diante das formas jurídicas de aliança entre as famílias, pois a sociedade 

tem regras e estas devem ser cumpridas rigorosamente. Em consequência, a pena é 

maior quando o crime de estupro se dá por ascendência parental. Sendo o Brasil um 

país de maioria cristã, a reprovação também vem de mitos religiosos, sustentados 

pelas escrituras bíblicas, como aponta as “Leis” de Deus, no livro de Levítico, Capítulo 

18, no qual o Senhor condena a relação sexual entre parentes: “Nenhum homem se 

chegará a qualquer parenta da sua carne, para descobrir a sua nudez. Eu sou o 

Senhor” (BIBLÍA, Levítico, 18, 6).  

Voltando para a análise da notícia, no discurso do promotor de justiça temos: 

 

[...] pra abrir as pernas e dá o rabo pra um cara tu tem maturidade, tu é auto 
suficiente, e pra assumir uma criança tu não tem? Sabe que tu é uma pessoa 
de muita sorte [A.], porque tu é menor de 18, se tu fosse maior de 18 eu ia 
pedir a tua preventiva agora, pra tu ir lá na FASE, pra te estuprarem lá e fazer 
tudo o que fazem com um menor de idade lá. Porque tu é criminosa... tu é. 
(silêncio).... Bah se tu fosse minha filha, não vou nem dizer o que eu faria.... 
não tem fundamento” (TJRS, 2016, p. 17-18).  
 

                                                           
94 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm>. Acesso em: 
4 mar. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/2002/L10406compilada.htm
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 Como mostra o acórdão do TJRS (2016), em 2014 a menina prestou 

depoimento acusando o pai de estupro, obtendo autorização judicial para abortar o 

gérmen. Depois de um ano, ela volta para prestar novos esclarecimentos à justiça, 

porém, “tendo ocorrido o aborto, a vítima alterou a versão dos fatos, afirmando que 

não queria que seu pai fosse preso. [Em razão disso,] afirmou ter engravidado de um 

namorado de colégio, mas não quis fornecer o nome dele” (TJRS, 2016, p. 5), 

mudando a sua primeira versão. Isso aconteceu porque, segundo o documento, ela 

tinha receio de trazer danos à família, haja vista o pai ser o único provedor de alimento 

da casa, o que ocorre costumeiramente na sociedade, quando mulheres denunciam 

seus parentes e logo voltam atrás, seja pela má condição financeira, por medo de 

sofrem represálias da sociedade, ou por temerem novos abusos sexuais e a morte 

pelos estupradores. Diante dos fatos, o promotor discursiviza que para “dar o rabo a 

um cara” ela tem maturidade, mas para assumir um filho ela não a possui, se referindo 

ao dissimulado namorado da jovem. Mas, o que chama a atenção no discurso é a falta 

de informalidade na alocução do sujeito, ao utilizar o pronome “Tu” como forma de 

tratamento com a vítima (por mais que essa seja uma forma de tratamento comum no 

Rio Grande do Sul), bem como se referir ao hipotético genitor como “cara”, uma gíria 

inapropriada para a prática discursiva jurídica. Novamente o verbo “dar” aparece em 

casos de estupro, sinalizando para o imaginário cultural do consentimento feminino, 

culpabilizando a vítima por sua violação, e o enunciado “rabo” refere-se, 

grosseiramente, aos órgãos genitais da mulher. Além da impolidez no discurso do 

promotor, temos a ameaça, quando existe a insinuação, de que se fosse possível, ele 

a jogaria junto a menores infratores para que a vítima fosse estuprada coletivamente, 

rememorando as dores de sua profanação pelo pai, assim como bafeja que se fosse 

este, a agrediria fisicamente como forma de puni-la por tê-lo denunciado de forma 

“injusta”. E ainda continua:  

 

Péssima educação teus pais deram pra ti. Péssima educação. Tu não 
aprendeu nada nessa vida, nada mesmo. Vai ser feito exame de DNA no feto. 
Não vai dar positivo nesse exame né?... ou vai?... Vamo A. tu teve coragem 
de fazer o pior, matou uma criança, agora fica com essa carinha de anjo, de 
ah... não vou falar nada. Não vai dar positivo esse exame de DNA, vai dar 
negativo né!? [...] Tu vai responder em outro processo. Eu vou me esforçar o 
máximo pra te por na cadeia A. se não for pronunciar o nome desse piá95. Tô 
perdendo até a palavra. Tu vai pro CASE se não der o nome desse piá. Como 
é o nome desse piá... (silêncio).... vamo A. além de matar uma criança tu é 
mentirosa? Que papelão heim? Que papelão... só o que falta é aquele exame 

                                                           
95 Variação linguística da palavra garoto, moleque e menino.  
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dar positivo, só o que falta! Agora assim ó, vou me esforçar pra te “ferrá”, 
pode ter certeza disso, eu não sou teu amigo (TJRS, 2016, p. 18).  
 

 A voz institucional do promotor coage a vítima para que ela confesse “seus 

desejos sexuais interiores”, pois necessita comprovar uma verdade fabricada pela 

cultura patriarcal sobre as mulheres vitimadas, isto é, a de que todas elas desejam o 

estupro, por isso ele a culpabiliza pela retirada de uma vida, fruto de dores e de 

sofrimentos, na qual a morte vêm como uma sombra para martirizar, aquela que foi 

martirizada. A vítima é responsabilizada em dobro, pela denúncia feita sobre o pai e 

pela retirada da criança, sofrendo com o amedrontamento de ir parar na cadeia, por 

tentar proteger o seu estuprador. No Brasil o aborto em casos de estupro é permito 

por lei, como mostra o art. 128, parágrafo II, do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940: “Não se pune o aborto praticado por médico:  II - se a gravidez 

resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou, quando 

incapaz, de seu representante legal”96. Conforme Drezett (2002, p. 59), “a decisão 

para a realização do aborto cabe aos serviços de saúde, não havendo a necessidade 

de obtenção de autorização judicial”, porém a maioria das vítimas não são amparadas 

pelos serviços públicos e enquanto pobres recorrem aos abortos clandestinos, sujeitas 

a ir a óbito. Apesar deste avanço, na legislação do país, já tramita no Senado uma 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para extinguir esse código, como mostra a 

notícia do Jornal do Brasil, em seguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
96 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm>. Acesso 
em: 4 mar. 2018.  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
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Figura 34: PEC 181-A/2015 contra aborto em casos de estupro. 

 

Fonte: Terra – Jornal do Brasil.97 
 

 

 A PEC 181-A/2015 foi aprovada no dia 8 de novembro de 2017, por 18 votos a 

1, na Câmara dos deputados, sendo válido destacar que todos os votantes eram 

homens. De acordo com a notícia98 o deputado Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP) alega 

em favor da medida que o princípio da dignidade da pessoa humana e a preservação 

de inviolabilidade do direito à vida, previstos na constituição, devem ser respeitados 

desde a concepção, assim, segundo o seu discurso, a medida é uma forma de 

salvaguardar as vidas humanas sem levar em conta fatores externos. A proposta 

segue em votação no plenário, sem data definida para aprovação final.   

 Com isto vemos como a fala do promotor de justiça, referida à adolescente, 

está permeada de atravessamentos discursivos históricos, desde a religião, passando 

pelas leis antigas sobre o estupro, até a psicanálise, pois, como mostra Foucault 

                                                           
97 Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/11/23/pec-que-proibe-aborto-em-caso-de-
estupro-causa-polemica/>. Acesso em: 9 mar. 2018.  
98 Disponível em: <http://www.jb.com.br/pais/noticias/2017/11/23/pec-que-proibe-aborto-em-caso-de-
estupro-causa-polemica/>. Acesso em: 9 mar. 2018.  
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(2001), a culpabilização dada à criança incestuosa está relacionada com a teoria 

moral da psicanálise sobre a auto-eroticidade infantil, quando inconscientemente, as 

crianças desejam os seus progenitores, o que no fundo dá  

 

aos pais uma garantia suplementar, já que dizem a eles não apenas que o 
corpo sexual de seus filhos lhes pertence de direito, que eles têm de zelar por 
ele, que têm de vigiá-lo, de controlá-lo, de surpreendê-lo, mas também que 
ele lhes pertence num nível ainda mais profundo, já que o desejo dos filhos é 
dirigido a eles, pais. Nessa medida, não é apenas, de certa forma, a posse 
material do corpo da criança, de que eles são senhores, mas, ainda por cima, 
do próprio desejo de que eles se veem dispor pelo fato de que é a eles que 
esse desejo é dirigido. (FOUCAULT, 2001 p. 340). 

    

 Neste caso, os pueris são culpabilizados pelos desejos ligados a sua formação, 

por isso, como mostra o autor, se combatiam as crianças masturbadoras até o século 

XVIII, proibindo os pais de as tocares, porquanto se acreditava que eles eram o alvo 

das excitações infantis. Porém, a lascívia, culturalmente, está destinada mais às 

mulheres, como aponta Corbin (2013b) ao citar o dicionário de Delvau, o qual o 

apanágio sobre a mulher mostra como a natureza feminina é alterada ao prazer e 

“seus órgãos genitais são permanentemente semelhantes à marmota que não dorme 

jamais” (CORBIN, 2013b, p. 156). Logo, acreditasse ser desde a infância, a mulher 

possuída de desejos sexuais sem freio, não se importando quem seja o seu possuidor.  

 Outro acontecido envolvendo o fenômeno de culpabilização ocorreu com uma 

mulher de 20 anos, deficiente física, mental e visual, em Senador Canedo - GO, no 

ano de 2017, divulgado pelo webjornal Nordeste Notícias, no Facebook:  
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                         Figura 35: Mulher deficiente violada pelo padrasto (2017). 

 

                         Fonte: Facebook – página Nordeste Notícias.99 

  

  Na reportagem é exibido um vídeo, no qual aparece a vítima nua em sua cama, 

sendo abusada pelo atual companheiro de sua mãe. Em conformidade com a matéria, 

o filme tem em torno de 60 minutos e foi gravado por uma câmara deixada no quarto 

da mulher, por sua irmã de 16 anos, desconfiada das atitudes do padrasto. Este vivia 

há 14 anos com a mãe da vítima e chegou a culpabilizá-la por forjar as imagens, 

alegando que ela queria a separação, no entanto exames do Instituto Médico Legal 

(IML) comprovaram o estupro. A mãe também foi culpabilizada nas redes sociais, 

quando em comentários, postados no Facebook, sujeitos a recriminavam por iniciar 

um novo relacionamento e deixar a filha com o atual companheiro:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
99 Disponível em: <https://www.facebook.com/NordesteNoticiasBR/videos/434256853574113/>. 
Acesso em: 13 abr. 2017. 

https://www.facebook.com/NordesteNoticiasBR/videos/434256853574113/
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Figura 36: Comentário de internauta culpabilizando mãe de vítima de estupro. 

 

Fonte: Facebook – página Nordeste Notícias .100 

 

No comentário da internauta, vemos uma posição sujeito que se coloca contra 

as mulheres separadas que são arguidas por tentarem reiniciar uma nova relação, 

evocando-nos as memórias sobre a visão cristã do santo matrimônio e do dever 

conjugal entre esposo e esposa. E as mulheres que quebram essa aliança são vistas, 

ainda hoje, como prostitutas, assim como acontecia nos anos de 1950, quando o 

desquite no Brasil não era tolerado para elas que, frequentemente, em concordância 

com Bassanezi (2008), recebiam pechas de libertas, ficando submetidas a assédios 

sexuais, por parte dos homens. Conforme a autora, “a conduta moral da mulher 

separada estava constantemente sob vigilância, e ela teria de abrir mão de sua vida 

amorosa sob o risco de perder a guarda dos filhos. Estes já estavam marcados com 

o estigma de serem frutos de um lar desfeito” (BASSANEZI, 2008, p. 636), enquanto 

ao homem não cabia nenhuma sanção social.  Em torno desse cenário, o discurso da 

internauta sugere a mãe da jovem estuprada e a todas as mulheres separadas, 

colocar sal e pimenta na vagina para cercear a volúpia, pois, segundo a sua visão, a 

mulher desquitada não tem o direito de viver com outro homem além do ex-marido, 

devendo se devotar apenas a seus filhos. 

O enunciado “Isso me revolta. Seria bom que os presos fizessem ele de mulher 

na cadeia” está permeado de tramas históricas. O estuprador agora toma o papel 

sociocultural das mulheres dentro do presídio, ao ser oprimido, violentado e 

estigmatizado por sua condição, por outros detentos homens, sendo castigando não 

                                                           
100 Disponível em: <https://www.facebook.com/NordesteNoticiasBR/videos/434256853574113/>. 
Acesso em: 13 abr. 2017.  

https://www.facebook.com/NordesteNoticiasBR/videos/434256853574113/
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só em seu corpo, mas também em sua “moral” viril. Machado T. (2014) ao fazer um 

estudo sobre os prisioneiros sexuais, no Instituto de Administração Penitenciária do 

Amapá (IAPEN), no ano de 2011, constatou ser o crime de estupro entre os apenados, 

“uma ação estritamente moralizante, uma espécie de pena extralegal, que não está 

prevista em sua sentença escrita” (MACHADO T., 2014, p. 167), tratando-se antes, 

de um disciplinamento do corpo do estuprador, responsável por submetê-lo a mesma 

violência empregada contra mulheres e crianças, tendo em vista que, os encarcerados 

possuem familiares fora dos muros das prisões, estando as suas mulheres e filhas 

sujeitas a sofrerem tais abusos, não tolerando, assim a presença de violentadores 

dentro de suas celas. Portanto, a eficácia do ato de estuprar estupradores na cadeia 

“é atribuída à sua fatalidade [e] não à sua intensidade visível; a certeza de ser punido 

é que deve desviar o homem do crime” (FOUCAULT, 1987, p. 13). E está punição vai 

além da dada pelos magistrados, fazendo com que os estupradores temam em serem 

presos, não pelo tormento das paredes das prisões, mas pelo medo dos indivíduos 

dentro delas.  

 É interessante notar como a posição sujeito se diz revoltada com a mãe da 

vítima e não com o estuprador, transferindo a culpa, desta vez não para a mulher 

estuprada, por sua condição de deficiência, mas para a sua genetriz, guardiã de sua 

integridade física. De qualquer forma, a mulher sempre é culpabilizada pelo crime, 

mesmo ela não sendo o alvo da violência, basta ser a sua responsável de direito. Pelo 

comentário vemos como a mulher é vigiada a todo o instante, e com o advento do 

pós-pan-óptico (BAUMAN, 2013), o inspetor escapole das vistas do vigiado, mas não 

deixa de discipliná-lo em relação aos seus comportamentos, estando o poder 

expresso por meio dos discursos postados nas redes sociais, disponibilizados para 

outros sujeitos, que os consomem e os apropriam. Além do modelo pós-pan-óptico, 

também temos no enunciado da internauta a presença do ban-ópitoco, responsável 

por indicar, por meio das novas tecnologias, quem será o centro de controle social, 

especialmente os “indivíduos que deem sinais de não estar dispostos a se manter na 

linha ou que planejem quebrar esses padrões obrigatórios” (BAUMAN, 2013, p. 65) 

criados por uma cultura, ou seja, este modelo traça o perfil das minorias indesejadas 

e depois tenta normalizá-las ou puni-las por suas falhas. No caso em questão, a 

mulher separada foge à ordem disciplinar e, por isso, deve ser punida.  

A hashtag pena de morte escrita na manchete revela uma apelação por penas 

mais duras contra estupradores, principalmente por se tratar de pessoa com 
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deficiência, diferente do que ocorre quando a mulher estuprada não possui 

enfermidade alguma, quando, muitas vezes, em alguns segmentos das mídias, a 

vítima é culpabilizada já na manchete da notícia, como mostra a imagem do portal de 

notícias G1:   

 

Figura 37: Culpabilização de vítima de estupro em notícia online. 

 

Fonte: Portal de notícias G1.101 
 

O discurso presente no título principal induz a uma dada orientação discursiva 

por parte do leitor, ao estampar o conjectural motivo pelo qual a mulher foi estuprada, 

isto é, ter pego carona com um homem desconhecido. O lide da notícia expõe o dia 

do delito, 1 de julho de 2017, e o contexto, quando a jovem de 19 anos estava 

esperando um ônibus no terminal rodoviário da cidade de Araçatuba, em São Paulo, 

e foi abordada por um sujeito que lhe ofereceu carona e ela aceitou. No corpo da 

notícia temos o seguinte enunciado: Durante o caminho, o homem questionou à jovem se 

ela fazia o uso de drogas e a garota respondeu que sim. Em seguida, ele a levou até um 

canavial, onde a ameaçou com uma faca, a agrediu com puxões de cabelo e a abusou 

sexualmente102. O uso de drogas pela mártir surge como uma qualificadora para a sua 

culpabilização, porquanto transmite efeitos de sentido que insinuam o seu estado alucinógeno 

na hora do crime, informação desnecessária, que poderia muito bem ter sido omitida pela 

                                                           
101 Disponível em: https: <//g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-
estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml>. Acesso em: 
18 mar. 2018.  
102 Disponível em: https: <//g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-
estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml>. Acesso em: 
18 mar. 2018. 

https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml
https://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/jovem-e-estuprada-em-canavial-depois-de-aceitar-carona-de-desconhecido-em-aracatuba.ghtml
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imprensa, mas não foi, assim como a manchete deveria ter sido redigida de forma mais 

imparcial não atribuindo juízo de valor aos fatos, tendo em vista as características 

sociocomunicativas do gênero discursivo, em questão. No entanto, vemos como o webjornal 

se torna um suporte para a fabricação de vontade de verdades sobre a vítima de estupro, 

reforçado e redistribuindo pelas práticas discursivas sobre a mulher na sociedade, já que as 

mídias, conforme Navarro (2010) representam um campo discursivo, onde o sujeito que nela 

fala detém o poder sobre os fatos narrados, assim como também os fabrica, tendo em vista 

os seus textos representarem a “realidade” a partir de escolhas, filtros e apagamentos, 

“fazendo do jornalista aquele que produz a notícia na sua verdade” (NAVARRO, 2010, p. 84), 

mediante um discurso socialmente aceitável a seu ponto de vista.  

O jornalismo por informar à sociedade os fatos do cotidiano, torna-se uma fonte de 

saber que o outro não possui. Nas palavras de Charaudeau (2006, p. 63), “informar é possuir 

um saber que o outro ignora (‘saber’), ter a aptidão que permite transmiti-lo a esse outro 

(‘poder dizer’), ser legitimado nessa atividade de transmissão (‘poder de dizer’)”, fazendo das 

mídias um dispositivo portador de uma parte do poder social. Assim, quando manchetes como 

estas são expostas, vemos o controle sobre o corpo feminino criado a partir de uma instância 

produtora de efeitos de verdade capazes de levar os sujeitos a certa adesão de discursos 

sobre a mulher violentada, fazendo da repetição de discursos um espelho do real, este 

espelho se reflete em outros com a mesma face, como aponta outra notícia com discursos 

repetidos sobre o estupro e a carona, transmitido pela Folha Uol, mas adversamente ao caso 

anterior, a vítima foi quem ofereceu carona a um sujeito e logo foi culpabilizada pela ação:  

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                   
 



162 
 

                   Figura 38: Culpabilização de vítima de estupro. 

  
                               Fonte: Jornal Folha de São Paulo.103 

 

O caso aconteceu em Frutal, interior de Minas Gerais, no dia 1 de novembro de 2017, 

com uma técnica de radiologia de 22 anos, e, semelhante à manchete anterior, a mártir é 

condenada já na chamada da notícia, quando se é frisado o fato de ela ter dado carona 

a uma homem desconhecido, informação complementada pelo lide, ao relatar que tal 

corona foi combinada via aplicativo de WhatsApp104, sendo cobrada. Era uma forma 

de a jovem arrecadar dinheiro para o seu casamento. No dia do crime ela viajava de 

sua cidade, São José de Rio Preto – SP, para Itapagipe – MG, onde encontraria o seu 

namorado para aproveitar o feriado. “Logo, o título tem potencial de induzir o leitor ao 

erro de um pré-julgamento da vítima” (CARDOSO e VIEIRA, 2014. p. 77), resumindo 

a história em um espetáculo para chamar a atenção do público consumidor, não 

deixando espaço suficiente para a neutralidade.  

Conforme o MP, em meio a viagem, o sujeito teria pedido a mulher para parar 

o carro com o intuito de urinar, depois disso, teria dado socos em seu rosto e como a 

vítima reagiu, ele a estrangulou, deixando-a desacordada, então, retirou-a do carro e 

a levou até um matagal onde teria praticado o estupro. Munido de corda, o estuprador 

                                                           
103 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-
jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml>. Acesso em: 19 mar. 2018.  
104 O WhatsApp é um software utilizado em smartphones para trocas de mensagens instantâneas de 
texto, além de fotos, áudios e vídeos, por meio de conexão via internet.  

https://www.whatsapp.com/?l=pt_br
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml
https://www.whatsapp.com/?l=pt_br
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ainda asfixiou mecanicamente a mulher, amarrando-a ao carro, com a mesma corda 

usada para matá-la, e arrastou o corpo por alguns metros, deixando a vítima jogada 

em um córrego, com a cabeça dentro d’agua, sem as calças, local onde foi encontrada 

pela polícia. A vestimenta apareceu 3 quilômetros depois do lugar no qual o corpo foi 

encontrado. Porém, mesmo com a execução do abuso, a promotoria afirma que o 

estupro não deixou vestígios na genitália da jovem, o que não anula o delito. Além da 

violação o homem ainda roubou o veículo e os pertences da técnica de radiologia e 

teria premeditado o crime. Segundo a Folha Uol105, o agente foi denunciado por 

latrocínio (roubo seguido de morte - Art. 157, do CP), estupro (Art. 213, do CP), 

ocultação de cadáver (Art. 211, do CP) e fraude processual (Art. 347, do CP), com o 

agravante de ser reincidente, pois já respondia por oito crimes (furto – Art. 155, do CP; 

roubo – Art. 157, do CP; estelionato – Art. 171, do CP; extorsão – Art. 158, do CP; ameaça – 

147, do CP; lesão corporal – Art. 129, do CP; apropriação – Art. 158, do CP; e uso de moeda 

falsa – Art. 289, do CP) e por ter cometido o ato por meio cruel, em estado alcoólico e mediante 

recurso que impossibilitou a resistência da vítima. Assim como o agente, mais dois homens 

foram indiciados por receptarem o automóvel.  

 A exposição da foto da vítima também torna uma forma de culpabilizá-la ao 

deixar seu rosto marcado como uma mulher que, supostamente, não soube se cuidar 

ao ponto de dar carona a um desconhecido, em contrapartida, a face do estuprador é 

mantida em sigilo, constantemente pelas mídias, pois ele é tratado como suspeito até 

o fechamento do inquérito criminal.  

O webjornalismo por ser consumido online, “preconiza uma interação mais 

sólida com o leitor virtual, na medida em que faz despontar a possibilidade de o sujeito 

inscrever-se discursivamente através de postagens, comentários e depoimentos” 

(SILVA F. V., 2017, p.105), nas notícias, evidenciando a percepção deste diante da 

instância enunciadora, acentuando os regimes de visibilidade dos delitos ao ter uma 

resposta imediata do público.  

 Sobre a mesma notícia, agora exposta no portal G1, antes da constatação do 

estupro, e divulgada em sua página do Facebook, um usuário postou:   

 

 

 

                                                           
105 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-
jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml>. Acesso em: 19 mar. 2018. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1937001-promotoria-afirma-que-jovem-morta-ao-dar-carona-em-mg-foi-estuprada.shtml
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Figura 39: Comentário de internauta sobre o crime “carona solidária”.

 
Fonte: Facebook – página do G1.106 

 

 Sendo o comentário da web um modelo sinóptico de vigilância (BAUMAN, 

2013), a vítima é vigiada por muitos sujeitos avaliadores de sua atitude. Enquanto 

jovem e bela, ela é tida como inocente, característica histórica atribuída ao gênero 

feminino, em contrapartida à devassidão de algumas mulheres, tidas como herdeiras 

de Eva, neste caso as “puras” têm suas imagens ligadas a Maria, sempre vistas como 

necessitárias de serem protegidas, principalmente pelo seio familiar, representado 

pelo pai, o patriarca da casa.  

 Na primeira linha de seu post o sujeito deixa claro não querer culpabilizar a 

imolada, no entanto acaba o fazendo, quando utiliza a conjunção adversativa “mas”, 

dando uma ideia de oposição ao seu discurso primeiro, utilizando o aplicativo de 

“carona solidária”, do WhatsApp, como sustentação de seu ponto de vista, favorável 

à reprovação da atitude da vítima, vista, por ele, como “uma tragédia anunciável”, 

portanto, passível de ter sido evitada.  

 Em síntese, as mídias, ao escolherem certos enunciados e não outros para 

falarem de casos de estupro, acabam representando um dispositivo pedagógico sobre 

o sexo e as atitudes femininas perante ele, culpabilizando, por vezes, a mulher por 

“provocar” a sua violação, já que a verdade reproduzida pelas mídias não é 

encontrada tão somente nos fatos reais, mas também é suscitada: “produção em vez 

de apofântica” FOUCAULT, 1979, p. 66), representando a criação máxima das 

relações de poder.  

 Terminada a nossa análise podemos perceber a importância da memória para 

a construção do atual quadro social sobre o estupro, quando as mídias tornam-se 

operadoras do passado e da condição feminina de submissão no sexo, ao expor 

discursos como os trabalhados na nossa pesquisa.  

                                                           
106 Disponível em: <https://www.facebook.com/pg/g1/posts/?ref=page_internal>. Acesso em: 19 mar. 
2018. 

https://www.whatsapp.com/?l=pt_br
https://www.facebook.com/pg/g1/posts/?ref=page_internal
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5 PARA EFEITO DE FIM 

 

 É uma tarefa árdua terminar um estudo sobre um fenômeno histórico-cultural 

que parece não ter fim nas sociedades patriarcais, tantos discursos a serem 

analisados, tantos casos merecidos de serem discutidos, no entanto nem mil páginas 

bastariam para abarcar tamanha pesquisa, permeada de poderes, saberes e 

memórias históricas, já que, como vimos, o estupro contra a mulher não é exclusivo 

das eras digitais. Quando escolhemos trabalhar com está temática estávamos em 

busca de um assunto de cunho relevante para ser esgrimido academicamente, algo 

que pudesse servir como fonte de reflexão, como base teórica e como resistência aos 

micropoderes e nada melhor do que falar sobre o corpo, essa superfície de 

acontecimentos discursivos, lugar de dissociação do eu e de articulação entre a 

história e o poder. Assim como Foucault (1979, p. 74), quando pensamos na mecânica 

do poder, pensamos “em sua forma capilar de existir, no ponto em que o poder 

encontra o nível dos indivíduos, atinge seus corpos, vem se inserir em seus gestos, 

suas atitudes, seus discursos, sua aprendizagem, sua vida cotidiana” e pelo fato das 

mídias representarem um dispositivo de poder de grande influência na atual 

conjuntura e por estar presentes no dia a dia do brasileiros, seja na TV, no rádio, nos 

computadores, nos smartfones, nos tabletes etc., escolhemos analisar os discursos 

que nelas circulam sobre o estupro contra a mulher, com o intuito de entender a 

ligação entre o poder  disciplinar do corpo e a culpabilização da mulher vítima de 

estupro, por isso surgiu em nossa mente o questionamento impulsionador deste 

trabalho: Como se materializa, nos discursos das mídias, a relação entre o poder 

disciplinar dos corpos e a culpabilização da mulher vítima de estupro?  

Ao analisar o nosso corpus de pesquisa, pudemos observar essa 

materialização, nas mídias, de variadas formas, principalmente por meio dos muitos 

gêneros discursivos que nelas circulam, como em notícias, publicidades, 

propagandas, músicas, comentários de internautas, entre outros, na maior parte, 

sugestivos à culpabilidade da mulher vítima de estupro ou demonstrativos de ser o 

seu corpo monopólio de prazer masculino, rememorando pensamentos de alguns 

filósofos passados, como Aristóteles (PERROT, 2013), ao frisar que o corpo feminino 

foi criado para ser possuído e nada mais.  Em vista dessa diversidade de enunciados, 

elaboramos um trajeto temático para dar conta de tantas tangibilidades sobre o 

estupro nas mídias, pois não queríamos nos prender a um gênero discursivo único, 
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porque seria quase impossível entender a chamada cultura do estupro em um único 

material de análise, assim tivemos de criar o nosso trajeto temático: o estupro contra 

a mulher e a disciplina do corpo feminino; seguido dos eixos: a) mulher e o corpo 

disciplinado; b) a mulher e a sexualidade; c) a mulher e o estupro. Por meio deste 

itinerário, fomos moldando o nosso arquivo e demarcando o corpus da pesquisa, com 

o intuito de atender a questão problema preliminar e os objetivos, sendo o geral: 

Analisar nos discursos das mídias, a relação entre o poder disciplinar dos corpos e a 

culpabilização da mulher vítima de estupro; e os específicos: a) interpretar os vestígios 

de memória sobre o estupro contra a mulher, em variados discursos que circulam nas 

mídias; b) descrever como se produz a naturalização da prática do estupro contra a 

mulher, nos discursos analisados; c) apontar quais as estratégias de luta utilizadas 

pela mulher, contra as disciplinas impostas ao seu corpo, pelas sociedades e d) 

explicar como se configura no, dispositivo legal, o estupro como crime.  

O objetivo geral foi contemplado quando, ao ponderar os discursos presentes 

nas mídias, vimos que a culpabilização da vítima de estupro está ligada à quebra das 

regras impostas por uma cultura. As mídias, ao se tornarem palco para o 

esbanjamento de discursos que trazem efeitos de sentido de culpabilidade da vítima, 

acabam por, junto a estes discursos, acionar os mecanismos de disciplinarização dos 

corpos das mulheres ao regatar as memórias do ideário feminino passado, ou seja, 

aquela posição sujeito “bem comportada”, recatada e do lar, reforçando uma vontade 

de verdade sobre a identidade da mulher,  assim, toda e qualquer vítima de estupro 

que fuja a essa descrição será culpada por provocar o crime.  

O primeiro objetivo específico relaciona-se com as memórias presentes nos 

discursos sobre o estupro, estas foram expostas na parte teórica, por meio, 

basicamente, do capítulo 3, quando trouxemos diferentes enunciados sobre o crime 

em variados tempos e culturas de eixo patriarcal, para demostrar como esta ação 

violenta é de cunho globalizante e não está presente apenas no nosso país, por isso 

navegamos desde a religião até as leis, tudo isto para comprovar como as mulheres, 

na maior parte do tempo, foram vistas como seres inferiores aos homens, a ponto de 

serem criadas legislações, nas quais elas teriam que atestar sua violação, seja pela 

palavra de outra pessoa ou pela flagelação de sua matéria. O patriarcado entra nessas 

memórias como um contrato entre os homens para se apropriarem dos corpos das 

mulheres e de suas ações, regulando as suas condutas e criando regras quanto aos 

seus comportamentos e lugares de viver, como a casa, local onde elas devem 
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permanecer cuidando dos filhos e do marido, já a memória da virilidade está ligada a 

pensamentos como os de Montherlant, que considera a feminilidade o seu oposto, por 

isso, para ele,  conforme Beauvoir (1970, p. 246), a mulher, ao não ser viril por 

natureza deve aceitar a sua sujeição, em vista disso aquela que deseja fugir do seu 

destino “situa-se no mais baixo degrau da escala humana; não consegue tornar-se 

homem e renuncia a ser mulher; não passa de uma caricatura irrisória, uma aparência; 

o fato de ser um corpo e uma consciência não lhe confere nenhuma realidade”, ou 

seja, por não possuir uma característica dita exclusivamente masculina, a mulher 

destemida é vista como um nada. De acordo com Montherlant, por essa razão, o 

pênis, ícone da virilidade, é apreciado em muitas culturas e utilizado como arma para 

adestrar o corpo feminino indócil. E, em referência a nossa análise, essas memórias 

surgem como justificativas para absolver socialmente, muitas vezes, o estuprador, o 

homem viril que não pôde segurar seu instinto “natural” de se apoderar de um corpo 

feminino desvirilizado, criado para a possessão.   

O segundo objetivo específico foi atingido por meio da propaganda, das 

publicidades e das músicas analisadas, no momento em que estas discursivizam o 

estupro como uma prática frívola, como mostra as letras das músicas do MC Magrinho 

e do MC Diguinho, insinuando o estupro coletivo como aceito pelas mulheres, ao 

utilizar estas para interpretar esse tipo de canção ou fazer cenário em um videoclipe, 

do mesmo modo como a propaganda e as publicidades se valem da imagem de 

mulheres para demostrar a sua passividade no sexo, como aconteceu com a marca 

de camisinhas masculinas da Prudence. A cultura do estupro está justamente aí, 

presente nas linhas enunciativas dos discursos das mídias, responsáveis por 

relativizar ou até mesmo ocultar a violência sexual sofrida pelas mulheres.  

 O terceiro objetivo específico demostra a resistência das mulheres a essa 

cultura do estupro, e como o nosso foco foi as mídias, elas também representaram o 

suporte institucional para a recriação das vontades de verdades e dos micropoderes 

presentes nos discursos estudados, quando as mulheres começaram a comentar, nas 

redes sociais, os efeitos de sentido produzidos por todos esses enunciados publicados 

nas plataformas digitais e como o consumo neste dispositivo é instantâneo, logo 

outras mulheres compartilharam da mesma visão, formando uma rede e intensificando 

a voz feminina. Além da web, vimos também, as resistência nas ruas e as denúncias 

das vítimas à justiça, tudo isto mostra como, após o movimento feminista e as 

mudanças nas leis do país, as mulheres não aguentam mais se calar depois de serem 
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alvo ou presenciarem algum tipo de violência sexual. E as mídias poderiam ajudar 

nesse combate evitando comentários desnecessários ao mostrarem casos de estupro, 

mencionando as roupas que a vítima usava na hora do crime, frisando o horário do 

ato ou destacando se ela estava drogada ou não, pois nenhum destes detalhes 

interfere na conduta do agressor, que não tem o direito de apropriar-se do corpo de 

outro sujeito sem sua vontade. Esses discursos apenas acentuam a cultura do estupro 

ao querer responsabilizar a mulher por ter sido molestada. Cenas de filmes, novelas, 

séries e desenhos também não deveriam trazer imagens dessas violações, pois são 

frequentemente assistidas por crianças e adolescentes e podem influir em suas 

condutas futuras. É válido destacar que, como o nosso foco não era a resistência 

feminina em si, buscamos apenas mostrar alguns tipos de escapatórias femininas à 

submissão de seus corpos, não nos estendendo demasiadamente sobre muitos 

exemplos. 

O quarto e último objetivo específico, recai sobre o enquadramento legal, dos 

discursos analisados, para demonstrar como as mulheres estão amparadas diante da 

lei, sobre quaisquer tipos de abusos sexuais.  

Assim, o primeiro passo para transformar essa situação é a mudança na própria 

cultura patriarcal. Nas palavras de Faria e Castro (2013, p. 12), é necessário abordar 

a violência praticada “contra a mulher como um problema social causado, em sua 

especificidade de violência de gênero, pelas assimetrias de poder entre homens e 

mulheres em nossa sociedade e pelas ideias mais tradicionais sobre o que é ser 

homem e o que é ser mulher”.  Conforme as autoras, enquanto os sujeitos acreditarem 

ser a violência contra a mulher algo exclusivo da esfera doméstica ou que, de alguma 

forma, a mulher sempre será culpada, não é possível avançar a respeito de melhorias 

sociais. Assim como as leis devem se tornar mais duras quanto a prisão dos 

estupradores, considerando a visão negativa de muitas mulheres, em relação a 

eficácia das denúncias feitas nas delegacias, a ponto de uma pesquisa realizada pelo 

Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha, no ano de 2016, mostrar a 

reação da população quanto ao descrédito das leis brasileiras: 
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Figura 40: A lei de estupro no Brasil protege criminosos? 

 
Fonte: Fórum brasileiro de segurança pública e Datafolha (2016).  

 

 Vemos no gráfico uma resposta positiva quanto à afirmativa feita pelo 

levantamento, no qual 53% dos sujeitos creem não ser eficaz a Lei nº 12.015/2009, 

principalmente, por causa dos inúmeros casos midiatizados de estupradores impunes, 

por conseguinte, as mulheres têm medo de fazer as devidas denúncias. Uma forma 

de atenuar essa imagem seria melhorar o atendimento nas delegacias de polícia, 

tornando-as mais acolhedoras, ao se utilizar de pessoas especializadas para tratar 

casos como estes, assim como esclarecer a população a necessidade dos 

procedimentos feitos e da própria queixa, para a lei ser cumprida com rigor.  

 Em resumo, para erradicar este mal são necessárias políticas públicas 

eficazes, engajando instituições de poderes sociais como delegacias, escolas, 

hospitais, famílias e as mídias, dispositivos pedagógicos e disciplinares responsáveis 

por moldar comportamentos, que se usados de forma adequada podem trazer grande 

benefício para a atenuação dos crimes sexuais. 

 Antes de concluirmos, é de suma importância destacar que esta pesquisa não 

vem como uma forma de incriminar as mídias, pois sabemos que elas possuem 

diferentes campos, tais como a mídia alternativa, educativa, esportiva, entre outras. 

Assim, quando falamos em “dispositivo midiático” não estamos abarcado todos os 

segmentos, mas apenas aqueles que trazem o estupro como uma banalidade.  
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Por fim, como mencionado, este trabalho percorreu um caminho por meio do 

nosso trajeto temático. E como toda escolha leva a recusa de outras existentes, nosso 

corpus ficou circunscrito em meio a uma materialidade gigantesca: as mídias. 

Infelizmente a cada novo dia, casos de estupro vão acontecendo e essa materialidade 

vai se expandido cada vez mais, por isso, deixamos para o leitor a possibilidade de 

ampliar este trabalho, trazendo novas reflexões e novos caminhos a serem trilhados, 

fazendo dos enunciados sobre o estupro contra a mulher, como bem disse Foucault 

(2008), uma função que cruza os domínios da linguagem, atravessando os tempos e 

os espaços, falando de si infinitamente pelas redes de memória.  
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LEI Nº 12.015, DE 7 DE AGOSTO DE 2009 
 
 
 

Mensagem de veto  

Altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei 
no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código 
Penal, e o art. 1oda Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do inciso XLIII do art. 5o da Constituição 
Federal e revoga a Lei no 2.252, de 1o de julho de 
1954, que trata de corrupção de menores. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

  

Art. 1o  Esta Lei altera o Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos termos do inciso XLIII do art. 
5o da  Constituição Federal.  

Art. 2o O Título VI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro 
de 1940 - Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações:  

 

“TÍTULO VI 
DOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL  

CAPÍTULO I 
DOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL  

Estupro  

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:  

Pena - reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.  

§ 1o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é 
menor de 18 (dezoito) ou maior de 14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 12 (doze) anos.  

 

Presidência da República 

Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 
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§ 2o Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.” (NR)  
 
 

 “CAPÍTULO II 
DOS CRIMES SEXUAIS CONTRA VULNERÁVEL  

 

Art. 218.  Induzir alguém menor de 14 (catorze) anos a satisfazer a lascívia de 
outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.  

Parágrafo único.  (VETADO).” (NR)  

“Ação penal  

Art. 225.  Nos crimes definidos nos Capítulos I e II deste Título, procede-se 
mediante ação penal pública condicionada à representação.  

Parágrafo único.  Procede-se, entretanto, mediante ação penal pública 
incondicionada se a vítima é menor de 18 (dezoito) anos ou pessoa vulnerável.” (NR)  

...............................................................................................................................……. 

 “Estupro de vulnerável  

Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 
14 (catorze) anos:  

Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.  

§ 1o Incorre na mesma pena quem pratica as ações descritas no caput com 
alguém que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, não pode 
oferecer resistência.  

§ 2o (VETADO)  

§ 3o Se da conduta resulta lesão corporal de natureza grave:  

Pena - reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos.  

§ 4o Se da conduta resulta morte:  

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos.”  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#capituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218.
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“Satisfação de lascívia mediante presença de criança ou adolescente  

Art. 218-A.  Praticar, na presença de alguém menor de 14 (catorze) anos, ou 
induzi-lo a presenciar, conjunção carnal ou outro ato libidinoso, a fim de satisfazer 
lascívia própria ou de outrem:  

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.”  

“Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de 
vulnerável  

Art. 218-B.  Submeter, induzir ou atrair à prostituição ou outra forma de 
exploração sexual alguém menor de 18 (dezoito) anos ou que, por enfermidade ou 
deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato, facilitá-
la, impedir ou dificultar que a abandone:  

Pena - reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos.  

§ 1o Se o crime é praticado com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa.  

§ 2o Incorre nas mesmas penas:  

I - quem pratica conjunção carnal ou outro ato libidinoso com alguém menor de 
18 (dezoito) e maior de 14 (catorze) anos na situação descrita no caput deste artigo;  

II - o proprietário, o gerente ou o responsável pelo local em que se verifiquem as 
práticas referidas no caput deste artigo.  

§ 3o Na hipótese do inciso II do § 2o, constitui efeito obrigatório da condenação 
a cassação da licença de localização e de funcionamento do estabelecimento.”  

 
 

“CAPÍTULO VII 
DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
Aumento de pena  
 
Art. 234-A.  Nos crimes previstos neste Título a pena é aumentada:  

          I – (VETADO);  

II – (VETADO);  

III - de metade, se do crime resultar gravidez; e  

IV - de um sexto até a metade, se o agente transmite à vítima doença 
sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador.”  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm#art218b
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“Art. 234-B.  Os processos em que se apuram crimes definidos neste Título 
correrão em segredo de justiça.”  

“Art. 234-C.  (VETADO).”  

          Art. 4o O art. 1o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990, Lei de Crimes Hediondos, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 1o  ..............................................................................………………………… 

V - estupro (art. 213, caput e §§ 1o e 2o);  

VI - estupro de vulnerável (art. 217-A, caput e §§ 1o, 2o, 3o e 4o); 

......................................................................................................…………” (NR)  

          Art. 5o A Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990, passa a vigorar acrescida do 
seguinte artigo:  

“Art. 244-B.  Corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, 
com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la:  

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos.  

§ 1o Incorre nas penas previstas no caput deste artigo quem pratica as condutas 
ali tipificadas utilizando-se de quaisquer meios eletrônicos, inclusive salas de bate-
papo da internet.  

§ 2o As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no 
caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1o da Lei no 8.072, 
de 25 de julho de 1990.”  

          Art. 6o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 7o Revogam-se os arts. 214, 216, 223, 224 e 232 do Decreto-Lei no 2.848, 

de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal, e a Lei no 2.252, de 1o de julho de 1954.  

Brasília, 7 de agosto de 2009; 188o da Independência e 121o da República.  

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Tarso Genro107 

                                                           
107 Lei não transcrita na íntegra. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/lei/l12015.htm>. Acesso em: 14 set. 2017.  
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