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O tema proposto para o projeto é o Estupro, onde serão abordados os aspectos 
jurídicos eas consequências psicológicas nas vítimas. O mesmo terá início sobre 
uma definição do que seria o estupro, no ponto de vista de alguns autores sendo 
assim uma introdução inicial. O estupro é um tipo de agressão que envolve a relação 
sexual ou outras formas de penetração sexual perpetrada contra uma pessoa sem o 
seu consentimento, mediante o exercício de força física, coerção, abuso de 
autoridade, ameaças várias ou realizadas contra uma pessoa incapaz de expressar 
um consentimento válido, como quando ela está inconsciente, física ou mentalmente 
incapacitada ou abaixo da idade legal de consentimento. Pretende-se esclarecer 
como nossa lei atua perante aos casos.Segundo o artigo 213 do nosso Código 
Penal,constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção 
carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, sofrerá 
pena-reclusão, de seis a dez anos. Pretende-setambém mostrar as consequências 
psicológicas que sofrem as vítimas de estupro, como um trauma severo, 
estresse agudo, com despersonalização ou dissociação da consciência, dificuldades 
de se lembrar de partes importantes do evento, revivem o ataque através do 
pensamento, memórias ou pesadelos, ansiedade ou aumento da vigilância, 
dificuldades de dormir, evitação da vida social e do local de estupro, etc. O método 
utilizado será o científicodedutivo, onde o projeto seguirá de um âmbito geral do 
estupro com base no ordenamento jurídico vigente,para questões mais específicas. 
Contudo, os resultados a serem alcançados ao longo do projeto é mostrar como o 
Estado age em relação a esses casos e como ele age com relação a recuperação 
das vítimas, que não necessitam apenas de leis que punam os agressores, mas 
também de acompanhamento psicológico.  
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