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RESUMO 

 

O presente artigo parte da problemática da desigualdade de gênero que assola a 

sociedade brasileira, focando, sobretudo, na influência da cultura patriarcal, através 

de uma construção entre dominador e dominado, na qual gera um cenário propício a 

violência contra mulher. Neste contexto, dirige-se acertos na questão cultural 

patriarcal como um fator que perpassa a educação, valores primariamente 

desenvolvidos e repassados de geração em geração. Todavia, o fomento da 

igualdade decorre da inclusão do homem no processo de desconstrução dos papéis 

de gênero.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A violência contra a mulher por questões de gênero é uma realidade que percorre 

por diversas culturas e sociedades, existindo desde os primórdios da humanidade. 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é mencionar dados e fatos sofridos por 

mulheres ao longo da história, bem como demonstrar de que forma isso impacta a 

sociedade contemporânea. Neste sentido, será abordada a importância da equidade 

de gênero, na medida em que tal igualdade se apresenta como um dos princípios 

basilares à construção de uma sociedade verdadeiramente igual, justa e 

democrática. Ela surge do reconhecimento de que vivemos em uma sociedade que, 

sistematicamente, discrimina mulheres por seu gênero e estabelece o compromisso 

de alterar essa situação. 

 

Visando ressaltar o assunto, imprescindível trazer um panorama histórico da 

violência contra a mulher, por ser um fato antigo, motivo pelo qual se encontra 

banalizado. Fenômeno este, justificado por pressupostos biológicos bem duvidosos, 

e lamentavelmente comuns. Nele aponta-se a mulher como um ser frágil, de força 

física mínima e baixa capacidade racional, e naturalmente domesticável, com 

tendência a ser dominada, as colocando em um lugar de necessidade de alguém 

para protegê-la e orientá-la.  

 

No mesmo sentido, indubitável abordar também questões relacionadas ao 

comportamento e às questões biológicas, uma vez que a mulher é considerada até 

hoje passiva de violência e, em alguns momentos, inclusive, se aplicavam e ainda as 

aplicam correções. Ainda sob a ótica da argumentação biológica, defende que as 

mulheres, por uma suposta “natureza feminina”, apresentam comportamentos 

ilógicos e irracionais, além de emotividade excessiva, motivo pelo qual faz-se que 

seus dominadores percam a paciência provocando a violência.  

 A agressão, nesta perspectiva infundada, se justificaria como controle da 

irracionalidade feminina. Este discurso facilmente naturaliza a violência contra a 

mulher de forma que a desloca para todos os tempos históricos, com a justificativa 

de que tal fenômeno sempre ocorreu e sempre ocorrerá. 
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Neste diapasão será demonstrado de que forma o sistema patriarcal resulta nos 

comportamentos atuais, mostrando inclusive sua influência nos índices da violência 

contra a mulher atualmente. 

 

O presente trabalho, portanto, orientar-se-á no sentido de demonstrar que a 

desigualdade de gênero é motivada por todo o exposto acima. No entanto, na 

perspectiva brasileira, a Constituição Federal de 1988 significou um marco quanto 

aos direitos das mulheres, na medida em que reconheceu sua plena cidadania. Nela 

há previsão expressa sobre a igualdade de todos perante a lei, sem preconceitos 

quanto a raça, sexo, origem, idade e cor ou qualquer outro tipo de discriminação, 

além de dispor que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. 

 

Além disso, importante destacar que ao longo dos anos, houve uma intensa 

regulamentação penal no sentido de criminalizar as condutas que violem as 

mulheres no aspecto físico, moral, financeiro, sexual, etc.  

 

Em que pese, na prática, a verdadeira igualdade de gênero estar muito distante do 

ideal, a normatização dessa equidade significa uma importante conquista das 

mulheres, que ao longo da história lutaram para ter seus direitos reconhecidos legal 

e socialmente.  

 

Não é novidade que o assunto abordado neste artigo é carregado de controvérsias e 

divide opiniões. Diante disso, levanta-se o questionamento da importância da 

atuação do estado no sentido da conscientização sobre o assunto em questão. 

 

Apesar da evolução humana, e conquistas de tantos direitos em meio a sociedade, 

ainda vivenciamos circunstâncias arcaicas como a violência praticada contra a 

mulher e desigualdade de gênero. Com isso, concluímos que tal situação se dá ao 

fato de que, os agressores são muitas vezes reprimidos pelo estado, no entanto, as 

punições de encarceramento não tem se apresentado como a melhor maneira de 

evitar tais ocorrências, uma vez que a única maneira de acabar com a violência é 

através da conscientização de homens e mulheres sobre o papel que desempenham 

no mundo.  
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Nesse sentido, a educação, a instrução da paz, harmonia e a criação de um 

ambiente saudável se revelam imprescindíveis para que se inicie a conscientização 

e inibição de qualquer tipo de violência. 

É de extrema importância frisar que todas as análises desenvolvidas no presente 

artigo provem de conhecimentos teóricos e científicos, contrariando as divagações 

baseadas em preceitos religiosos ou morais que constantemente permeiam a 

temática. A análise proposta tem como referencial as contribuições dos debates 

realizados em sala, estudos, simpósios e congressos, contando ainda com uma 

vasta biografia acerca do tema, com o objetivo de ampliar sua perspectiva 

discursiva.  

Neste diapasão, busca-se levantar pontos importantes, analisando os fatos que 

assolam a violência contra mulher, e o impacto da desigualdade de gênero na 

sociedade. Além de expor a importância da atuação do estado para a minimização 

dessa violência, e o crédito da conscientização, neste sentido, uma vez que, nos 

dias hoje, basicamente, não se tem se aplicado outras diligências além das criações 

de leis, encarceramento e punições, enquanto o razoável seria a criação de projetos 

de conscientização popular como forma de prevenção e educação, os instruindo a 

edificar um ambiente mais saudável e harmonioso. Além de planos de incentivos no 

meio empresarial, industrial e político, para valorização do sexo feminino na 

ocupação de grandes cargos. 

A disposição deste trabalho é também suceder as mulheres, sobre as alternativas 

que as dispõem, de como agirem diante deste cenário. 

 

2 QUESTÕES QUE ENGLOBAM A CULTURA MACHISTA 

 

Existe grandes possibilidades para gerir o que em tese não é flexível por motivos da 

desigualdade de gêneros nos dias de hoje, grandes empecilhos impede a 

flexibilização de oportunidades na vida da mulher, como podemos nos deparar com 

as grandes diferenças que cercam e nos privam de adquiri nossa própria 

independência, e quando falamos sobre independência não só a financeira, mas no 

âmbito geral de nossas vidas. 
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Nos deparamos com várias questões que englobam a cultura machista em que 

sempre sobressai o sexo masculino como o gênero superior em vários âmbitos 

sociais do nosso cotidiano. Para as mulheres é exaustivo a luta para estabelecer os 

mesmos privilégios que os dos homens, é árduo o processo. Como sabemos essa 

luta vem desde os primórdios da humanidade, o desenvolvimento da sociedade 

sempre foi pela cultura patriarcal, além de também ter sido transmitido por meio da 

educação e enraizados pela política. 

Não é de hoje que temos essa desproporcionalidade em vários âmbitos da vida da 

mulher. Antigamente encontrávamos um cenário restrito e cheio de regras e 

padrões, onde a mulher não tinha voz, era praticamente um robô, não podia ter 

vontades e nem expressar suas opiniões, as suas atividades se limitavam a cuidar 

da casa, marido e filhos. Não podendo opinar, eram extremamente submissas em 

várias questões, a sociedade mesmo exigia que fosse assim, a ideia se encaixava 

de que mulher estaria sempre ao dispor do homem, não tinha autonomia sobre si 

mesma, suas vestimentas eram controladas por seus maridos, não existia a hipótese 

de trabalhar fora e adquirir sua independência e seu parceiro que ficava por conta de 

seu sustento. Os homens naquela época tinham a necessidade de serem 

correspondido em tudo em que ordenavam e caso ocorresse algo que não fosse do 

seu agrado, eles não continham xingamentos e pressões psicológicas sobre as 

mesmas, e a maioria das vezes ocorrendo violências físicas. Recuadas, sem saídas 

e sem oportunidades de terem perspectiva de vida, de serem ouvidas, amparada e 

de não depender financeiramente, elas continuavam sob o mesmo teto do agressor, 

o que causava inúmeros danos psicológicos, emocionais, físicos, podendo até 

mesmo gerar sua própria morte.  

 

Segundo GERHARD, 2014: 

 

Na maior parte da história da humanidade, o patriarcado foi 
irrefutadamente aceito por todos e legalizado com o embasamento 
nos papéis de gênero diferenciado, nas aptidões associadas a cada 
um deles e em um fracionamento entre o ambiente público e o 
ambiente privado. Devem-se levar em conta três perspectivas 
fundamentais na construção dessa cultura que foi sendo solidificada 
ao longo dos anos e fazendo com que a mulher se tornasse um ser 
inferior em relação ao homem. (GERHARD, 2014, p. 62). 
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Leciona OPTZ Apud Machado: 

 

A relação entre marido e mulher não podia doravante ser de amizade 
e pressupor a igualdade de direitos: [...] Um bom casamento era a 
comunhão entre o homem e a mulher, mas, segundo os 
ensinamentos morais da Igreja, ele só era realmente bom quando o 
homem “governava” e a mulher obedecia incondicionalmente (OPITZ 
apud MACHADO, 2007) 

 

 

Com o decorrer do tempo as mulheres foram ganhando espaço, forças, voz, 

posicionamento político, financeiro e sua independência. Foram quebrando grandes 

tabus onde tirava a total objetificação da mulher e dava força pra ser autora da sua 

própria vida. Inúmeros direitos foram conquistados e respaldados em lei, a conquista 

ao voto foi tão grande e um marco pra história, o voto feminino passou a ser previsto 

na constituição federal tem apenas 90 anos,a mulher foi adquirindo força ao 

expressar suas opiniões. Ganharam também espaço no mercado de trabalho, porém 

seus trabalhos não eram compatíveis com os dos homens, suas atividades eram 

menos qualificadas e a remuneração era sempre inferior ao com a justificativa de 

que não havia a necessidade de mulheres ganharem mais pois elas tinham quem as 

sustentasse. No caso, os próprios homens. 

Essas “prisões” foram se quebrando diante o tempo, a constituição federal de 1988 

incluiu o Artigo 5º, onde cita: 

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e  
obrigações, nos termos desta Constituição;” 

 

Segundo Machado, (2007): 

 

Os antigos estereótipos começam - lentamente- a desfazer-
se. A mulher está ingressando no setor público e, de forma 
incipiente, partilhando o setor privado com o homem: 
envolvendo-o nos trabalhos da casa e na criação dos filhos, 
esboçando-se nos trabalhos da casa e na criação dos filhos, 
esboçando-se assim, uma maior integração homem-mulher. 
(MACHADO, 2007) 
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Porém essas diferenças não foram totalmente dilaceradas, pois ainda encontramos 

existência de grandes limitações por conta do gênero. Em pleno século XXI, temos 

numerosas conquistas adquiridas, mas também temos muitas lutas a serem 

vencidas. 

 

Vejamos o que diz GERHARD, (2014): 

 

Por anos, as mulheres viveram enclausuradas em regras e 
preconceitos insensatos, e aquelas que, por ventura, desafiavam ser 
diferentes, mantinham-se no martírio e no tormento por conta de suas 
petulâncias. Quando uma mulher se separava do marido (à época, 
desquite), era malvista, apartada do convívio dos casais de amigos, e 
seus filhos eram marginalizados nas escolas. (GERHARD, 2014, p. 
66). 
 

 

 

3 O OLHAR DA PSICOLOGIA DIANTE DA MASCULINIDADE TÓXICA  

 

Na psicologia podemos encontrar conceitos de como que a masculinidade tóxica 

começa e de como isso interfere na mulher. Uma questão muito importante é 

entender que a centralidade do masculino na nossa sociedade tem um impacto 

gigantesco em como os próprios homens desenvolvem o psicológico deles, da 

infância a vida adulta. Dificilmente você não encontrará um filho homem que não 

seja privilegiado, salvo casos de familiares narcisistas. Isso acontece porque à uma 

valorização do homem como superior em relação à mulher. 

O machismo na sua definição mais prática, vai colocar esse homem como aquele 

que deve ser ouvido e respeitado, o sujeito ativo na sociedade, e a mulher como 

aquela que deve ouvir e estar à altura deste homem. Além dos milhares de 

problemas dessa constituição, a masculinidade tóxica definirá uma personalidade 

muito próxima a de uma pessoa com o transtorno de personalidade narcisista. Existe 

algumas características em comum que causam essa confusão entre a 

masculinidade tóxica com o narcisismo. Homens, na maioria das vezes, não se 

importam em manter algum tipo de relação minimamente empática com a sua 

parceira. A maioria dos homens são como meninos mimados que não suportam 
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serem rejeitados e decepcionados o que culturalmente é imposta a exigência de as 

mulheres serem “perfeitas” para eles. 

Além do machismo ser uma forma de opressão ele é reproduzido não só por 

homens como por mulheres também, só que muitos homens tem a estratégia de 

controle, que é jogar com o afetivo, e isso só atingi tão forte na mulher porque 

homens sempre estão em pedestais, ou eles se colocam nesse lugar ou são 

colocados. E isso causa uma rede de insegurança que acaba aprisionando a mulher, 

facilitando o domínio. 

Analisando essa ótica que a psicologia nos traz, podemos entender como se inicia o 

sobreposto do gênero masculino desde na infância. Podemos observar também 

como que começa a violência contra a mulher, surgindo no psicológico e logo depois 

partindo para agressões física. Isso tudo também traz a insegurança e a percepção 

de que será incapaz de sair de tal sofrimento. 

Temos vários relatos de mulheres que nunca teve assistência familiar diante de tal 

situação, e nem mesmo cresceu em um lar que passasse segurança, muitas das 

vezes por presenciar a violência dentro da própria casa desde criança. 

Visto que, a cultura machista vem enraizada diante de milênios de anos atrás, e que 

é uma luta diária, encontramos ela hoje em dia em diversas situações do nosso 

cotidiano, como dito a cima, ela vem sendo transmitida de berço. 

 

4 DISCRIMINAÇÕES DA PARTICIPAÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE 

TRABALHO 

 

Uma das diversas formas de discriminação estão fortemente relacionadas 

superposição de diversos tipos de vulnerabilidades, não só pelo gênero, como 

também uma grande característica que marca essa desigualdade é a pobreza que 

dificulta ter acesso à um trabalho decente, não só ao trabalho como também a 

educação, uma vez que a capacitação profissional precisa de uma condição 

financeira necessária. 

Como tem sido demonstrado por vários estudos e pesquisas recentes, as 

desigualdades de gênero se expressam claramente nos indicadores de mercado de 

trabalho. A taxa de participação das mulheres no mercado de trabalho brasileiro 
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continua aumentando, mas ainda está marcada por uma forte diferença em relação 

à taxa de participação dos homens.  

O IBGE divulgou recentemente resultados do estudo da "Estatísticas de gênero: 

indicadores sociais das mulheres no Brasil". Segue: 

 

“As mulheres recebem apenas 77,7% dos salários dos homens no 
mesmo cargo e apenas 34,7% dos cargos gerenciais são ocupados 
pelo sexo feminino. Elas têm menor inserção no mercado de trabalho: 
54,6% das mulheres de 25 a 49 anos com crianças de até três anos 
de idade estavam empregadas em 2019, contra 89,2% dos homens 
na mesma condição. Isso, apesar de serem mais escolarizadas: 
25,5% delas concluiu o ensino superior, contra 18,3% dos homens 
com idades entre 25 a 34 anos. Os dados são de 2019, mas trazem 
uma fotografia atual. Apesar de as mulheres serem chefe de família 
em 45% dos lares brasileiros e decisórias de compras em diversas 
categorias, ainda assim não são bem atendidas no mercado 
financeiro.” 

 

Nos deparamos também com o fato das mulheres terem uma discriminação salarial 

ainda existente, a maioria dos cargos em que elas ocupam na empresa por mais que 

os cargos sejam os mesmos que os dos homens sempre ocorrerá ainda uma 

desigualdade no salário ou acontece de ocupar um cargo no trabalho que seja 

menos qualificado e com o salário básico em comparação ao cargo dos 

homens.Ainda há o preconceito que sobressai apenas ao gênero feminino por ter 

filhos, a mesma pressão não é imposta aos homens, visto que em lei tem os 

mesmos direitos e obrigações por ser o genitor. A sobrecarga fica toda para mulher, 

tornando alvo de limitações no mercado de trabalho. 

Não só no trabalho que há uma dificuldade de ocupar lugares de relevante 

importância, como também na política, em espaços de lideranças, entre outros. 

Podemos encontrar nos dias atuais as transformações no mercado de trabalho, 

muitas empresas estão se adaptando à realidade da mulher e elas tem ganhado 

cada vez mais forças dentro de cada área em que atuam, elas não aceitam mais 

caladas situações impostas que são abusivas e que fogem da realidade compatível 

com o mercado de trabalho. Encontramos notícias diariamente do espaço que a 

mulher vem conquistando no mundo dos negócios, seja em empresas com carteira 

assinada ou seja sendo autônoma e dona de seu próprio negócio, o número 

crescente de microempresas e empresas coordenado por mulheres tem aumentado 

e tende a crescer muito mais, não só sendo viáveis para mulheres, como também 

gerando empregos para milhares de outras.   
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Assim explica ALVES e PITANGUY: 

 

O feminismo busca repensar e recriar a identidade de sexo sob uma 
ótima em que o indivíduo, seja ele homem ou mulher, não tenha que 
adaptar-se a modelos hierarquizados, e onde as qualidades 
“femininas” ou “masculinas” sejam atributos do ser humano em sua 
globalidade. ALVES E PITANGUY (1981, apud PEDRO, 2002, p. 26). 

 

Mesmo com a introdução gigantesca das mulheres no mercado de trabalho e no 

mundo dos negócios, ainda existe uma desigualdade nítida em relação ao gênero. E 

ainda tem a dificuldade de muitas mulheres ingressarem, tendo assim que se 

submeter ao trabalho laboral em suas casas, ficando dependente de seus 

companheiros, podendo vim gerar atritos, aceitar muitas situações caladas e acabar 

sendo vítimas de agressões. 

 

5 SEXUALIZAÇÃO E OBJETIFICAÇÃO DO CORPO FEMININO DO CORPO 

FEMININO  

 

Por certo sabemos que há grande hipersexualização do corpo feminino, não precisa 

ser pelas suas vestes, pelo modo de se demonstrar. Simplesmente por ser mulher já 

é motivo de ser objetificada. Não tem uma mulher que já não tenha tido essa 

experiência, em passar por alguma rua e sentir olhares atravessando o seu corpo, 

não apenas olhares, como também gestos obscenos e palavras grotescas sento 

transmitidas por homens.  

Acontece que mulheres são violentadas diariamente, tem seus corpos invadidos por 

indivíduos sem autorização, sofrendo agressão sexual, sendo realizado através 

forças físicas. Não só sendo violentada fisicamente como também no psicológico, 

desenvolvendo traumas e transtornos, podendo levar até a morte depois de toda 

agressão. Não só por desconhecidos que tem a existência da violação sexual, como 

existe também dentro dos próprios tetos de casa, seja no casamento, na relação de 

namoro ou até mesmo em encontros casuais. É crime, previsto em Lei, oCódigo 

Penal Brasileiro definia o estupro, em seu artigo 213, lei 12.015/09, como o:  

 

“ato de constranger a mulher à conjunção carnal, mediante violência 

ou grave ameaça”. 
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O Brasil avançou em termos legais com relação a tipificação do estupro. A 

denominação do capítulo Dos Crimes Contra os Costumes foi alterada pela Lei 

12.015/09 pelo título Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual. 

 

Segundo Saffioti (2011, p. 84): 

 

As mulheres são socializadas para conviver com a impotência; os 
homens – sempre vinculados à força – são preparados para o 
exercício do poder. Convivem mal com a impotência. Acredita-se ser 
no momento da vivência da impotência que os homens praticam atos 
violentos, estabelecendo relações deste tipo. Há numerosas 
evidências nesta direção. (…) O papel de provedor das necessidades 
materiais da família é, sem dúvida, o mais definidor da masculinidade. 

 

6 A SOCIEDADE ATUAL  

 

A sociedade delimita, com bastante precisão, os campos em que pode operar a 

mulher, é totalmente ultrapassado a cultura patriarcal imposta, são décadas 

instaladas com a mesma cultura. Mesmo quando a mulher desempenha uma função 

remunerada fora do lar, continua a ser responsabilizada pelas tarefas, como pelo 

simples fato do seu gênero ser o feminino definisse suas tarefas diárias e suas 

obrigações. A responsabilidade última pela casa e pelos filhos ainda é imputada ao 

elemento feminino fortemente, na nossa atualidade por mais que pregamos que as 

obrigações serão divididas dentro do lar, com os afazeres domésticos, cuidados com 

os filhos e outras obrigações, de fato nunca é. É algo que tomou a proporção tão 

grande que quando vemos homens fazendo suas obrigações básicas do dia a dia, 

são elogiados, como se o que eles estivessem fazendo fosse algo extraordinário.  

 

7 O AUMENTO DA VIOLÊNCIA FÍSICA NA PANDEMIA E A CONSTANTE LUTA 

FEMININA 

 

Fazendo uma análise da nossa pesquisa, ainda encontramos a força do patriarcado no 

nosso dia a dia como dito. Na pandemia nos deparamos com o aumento da violência que se 

agravou ainda mais contra a mulher, pois foi a partir do isolamento social que algumas 

violências foram detectadas, pelos vizinhos que escutam os gritos de socorro ou pelo 
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número de feminicídios. As paredes de várias casas Brasil a dentro escondem violências 

diárias contra mulheres e crianças. Como o isolamento obrigou todos a ficarem em casa, o 

que acontecia era que o homem ficava dentro de casa e para ele a mulher começava a 

incomodar porque ele quer encaixá-la em um padrão que ele deseja. Diante disso começava 

as agressões, onde se via uma dificuldade muito grande também de pedir algum tipo de 

socorro já que o marido não saia de casa em momento nenhum para que pudesse pedir 

ajuda sem ser calada pelo mesmo. Nos jornais mesmo nos deparamos com notícias de que 

o pedido de socorro chegou a vim com códigos para a polícia, alguns exemplos estão nas 

mulheres que ligavam e dava segmento com a conversa como se fosse pedido de lanche. 

Com efeito disso, policiais conseguiriam detectar o pedido de ajuda e socorrer. De fato, não 

são todas mulheres que conseguem escapar, o número de feminicídio tem aumentado de 

uma forma estatisticamente proporcional, muitas mulheres vêm morrendo em constante 

ocasiões como essas. 

Disse GERHARD, 2014: 

Na maioria dos casos de violência doméstica, as mulheres em seus 
relatos falavam da dificuldade de sair da situação de violência, do 
medo das mudanças, do sentimento de não saber o que pode ser 
melhor para os filhos. E o velho ditado permeia sempre o discurso 
“ruim com ele, pior sem ele”. Toda essa violência contra a mulher no 
Rio Grande do Sul revela que também no Estado, assim como em 
tantos outros Estados e países, a mulher ainda sofre a influência do 
modelo patriarcal, transgeracional e de uma cultura sexista. 
(GERHARD, 2014, p. 136, grifo do autor). 

 

Outra questão que dificulta a mulher sair dos abusos domésticos é o medo de seguir 

sozinha, a falta de independência financeira, de muitas vezes não terem para onde 

ir, o fato de também ter filhos com o indivíduo. Algumas ficam sempre na história de 

que o sujeito irá mudar, que não passa de uma fase, a mulher traz pra ela toda a 

culpa e, ao mesmo tempo que luta para sair, é um mix de sentimentos. Muitas das 

vezes vai deixando levar a situação até não conseguir mais sair. 

As mulheres morrem pelo simples fato de ser mulher, os motivos a maioria dos 

casos são os mesmos, o sentimento de perda do controle e o sentimento de que a 

mulher é uma propriedade. 

O feminicídio foi introduzido no Código Penal em 2015, pela Lei nº 13.104, e trouxe a 

figura penal específica do homicídio cometido contra a mulher, em razão da sua 

condição de gênero. É o assassinato de mulher por desprezo, discriminação ou 

aversão ao gênero feminino. Por isso, nem todo assassinato de mulher pode ser 
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enquadrado como feminicídio. É um dos casos de crimes que vão à júri popular. O 

feminicídio não é um acontecimento isolado, mas um ponto culminante de uma 

violência continua que está enraizado ainda no cotidiano de muitas mulheres. Com a 

Lei nº 13.104 introduzida no código penal o crime de homicídio cometido contra a 

mulher não escapa mais, como acabava acontecendo com a Lei Maria da Penha, 

que escapavam ao seu escopo.  

A violência de gênero é ainda mais cruel para a vítima da periferia. Apesar de 

ocorrer em todas as classes sociais, enquanto uma mulher rica morre, há cinco 

vítimas da periferia. E a pobreza potencializa todos os tipos de violência. 

 

8 O PATRIARCADO E SUA INFLUÊNCIA 

 

Aos olhos do patriarcado, os sinônimos de gênero feminino são: fragilidade, 

dominação, domesticação, procriação e submissão, enquanto aos homens são 

conferidos os adjetivos: fortes, dominadores, racionais, provedores e chefes de 

família. Com isso, a partir da adoção desse pensamento e tornando-se algo cultural, 

ficou enraizado na sociedade o machismo que tem por consequência efeitos 

devastadores na vida das mulheres: o fenômeno da violência de gênero, quer 

dizer,pela mera condição de ser mulher. 

Por violência entende-se que é um meio de restringir a liberdade de pessoas, 

castigando e ofendendo física ou moralmente, enquanto a violência de gênero, é 

mais constituída no âmbito do lar, é uma violência familiar, doméstica.  

 

Nesse mesmo sentido, Safiotti complementa que:  

 

“Embora na socialização feminina estejam sempre presentes 
a suspeita contra os desconhecidos e a prevenção de uma 
eventual aproximação com estes elementos, os agressores 
de mulheres são, geralmente, parentes ou pessoas 
conhecidas, que se aproveitam da confiança desfrutada junto 
as suas vítimas’’. Safiotti (2015) 

 

A restrição de liberdade, ofensas, subjugação, agressões físicas, psicológicas e até 

mesmo o feminicídio são tipos de ações executadas quando apenas os princípios do 

patriarcado por si só não são suficientes e, por isso, o abusador utiliza-se da 



 
 
 

14 
 

violência como auxílio para conseguir a tão esperada dominação da vítima para com 

ele.  

Dessa forma, diz-se que a violência funciona quando o agressor sente que o poder 

que ele tem sobre a vítima está ameaçado e usa a coerção como forma para tê-lo 

novamente.  

Esmiuçando o tema, percebe-se que é de o senso comum ser atribuído aos casos 

de violência doméstica a agressão física, entretanto, analisando o assunto nota-se 

que é apenas uma das formas existentes da violência de gênero.  

A Lei Maria da Penha (nº 11.340, de 7 de agosto de 2006) em seu rol de artigos 

evidencia e classifica os tipos de violência existente, quais sejam: a violência física, 

psicológica, sexual, patrimonial e por fim, a violência moral.  

A forma mais comum e a que demora mais tempo a ser percebida pela vítima é a 

violência psicológica, violência essa que apesar de não deixar marcas no corpo gera 

estragos psicológicos na mente de quem recebe esses abusos em uma proporção 

inimaginável. 

A Lei 11.340/06, reafirma os compromissos firmados na Constituição Federal, na 

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e na 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, 

dispondo sobre a criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e 

de medidas de assistência e proteção às mulheres vítimas desta violência. Define violência 

doméstica contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 

cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral e patrimonial”, que 

ocorra na unidade doméstica - com ou sem vínculo familiar; no âmbito da família - enquanto 

comunidade de indivíduos que são ou se consideram aparentados; ou em qualquer relação 

íntima de afeto. Compreende as violências física, psicológica, sexual e moral. A referida lei 

também determina como deve ser realizado o atendimento da mulher nas delegacias e os 

procedimentos a serem seguidos no processo e no julgamento. Dispõe expressamente 

sobre o direito da vítima a medidas protetivas de urgência, que podem determinar ao 

agressor a proibição de determinadas condutas (como aproximar-se da vítima), a prestação 

de alimentos provisórios, ou o encaminhamento da vítima e seus dependentes a programas 

de proteção ou atendimento. Garante também às mulheres em situação de violência 

doméstica e familiar o acesso à Defensoria Pública e à Assistência Judiciária Gratuita. Prevê 

ainda a formação de equipe multidisciplinar nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher, para desenvolver trabalhos de orientação, encaminhamento, prevenção, 
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acompanhamento psicológico, entre outras medidas, voltados não somente a vítima, mas 

também ao agressor e aos familiares. 

O grande problema dos abusos que quando são de forma psicológica é na maioria 

das vezes confundidos com cuidado em excesso, apenas ciúmes e preocupação, 

quando na verdade são meramente ações do agressor na tentativa de manipular, 

restringir a liberdade, controlar a vida e as ações da vítima.  

Essa modalidade de violência foi tipificada recentemente como crime de crime de 

violência psicológica contra a mulher, vejamos:  

 

Artigo 147-B CP— Causar dano emocional à mulher que a 
prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise 
a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, 
crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, 
ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer 
outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e 
autodeterminação". 
 

De acordo com o tipo penal, a violência psicológica contra a mulher é o ato de gerar 

um dano emocional que debilite o progresso mental, e que venha a controlar ações 

e crenças. Destaca-se que o crime pode ocorrer através de ameaça, humilhações, 

constrangimentos, manipulações, restrição do direito de ir e vir e de tomar decisões. 

Para tal, a pena é de reclusão de seis meses a dois anos e multa. 

Alice Bianchini, Mariana Bazzo e Silvia Chakian, no livro "Crimes contra Mulheres" 

(3ª Ed, 2021, pág. 115), apontam as consequências da violência psicológica: 

"Os tipos de violência elencadas no artigo 7º da Lei Maria da 
Penha, em especial a violência psicológica, podem causar 
também danos à saúde psíquica e emocional das vítimas, 
dando causa ao desenvolvimento, por exemplo, de 
transtornos de ansiedade, depressão, ideação suicida, baixa 
autoestima, isolamento social, pânico,transtornos alimentares, 
de sexualidade ou do sono, dores crônicas, abuso de 
substâncias entorpecentes, dentre outros". 

O intuito da tipificação desse novo crime é assegurar o direito à liberdade individual 

da vítima, quem o infringir ferirá o direito à liberdade pessoal. Em relação a isso, 

Alexandre Morais da Rosa e Ana Luísa Schimidt Ramos dissertam: 
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"É certo que o cerceamento à liberdade acaba sendo uma 
das consequências do dano emocional, justamente porque as 
condutas violadoras têm o condão de interferir na capacidade 
deautodeterminação da vítima. Mas não é a única. Na 
realidade, o bem jurídico que se busca proteger na 
incriminação da conduta de causar 'dano emocional à mulher' 
não se restringe à liberdade, mas à integridade mental da 

mulher como um todo". RAMOS, Ana Luisa Schmidt. 

Violência Psicológica contra a Mulher: o dano psíquico 

como crime de lesão corporal. 2 ed., Florianópolis: EMais, 
2019. 

Cabe destacar que a violência doméstica, o machismo impregnado no patriarcado 

não está relacionado a classe social, pois está presente em todas.  

Assim sendo, disserta Safiotti:  

 

‘’O fenômeno desconhece fronteira: de classes socais de 
tipos de culturas, de grau de desenvolvimento econômico, 
podendo ocorrer em qualquer lugar - no espaço público como 
no privado- e ser praticado em qualquer etapa da vida das 
mulheres e por parte de estranhos ou parentes/conhecidos, 
especialmente destes últimos.’’(Safiotti, 2015).  
 

 
 

9 ESTASTÍSTICAS EM PORCENTAGEM DA VIOLÊNCIA E DA DESIGUALDADE 
 
 
A violência psicológica contra a mulher no Brasil atinge níveis alarmantes segundos 
diversos órgãos oficiais, ao olhar os dados é notório o aumento significativo a cada 
ano. Vejamos os dados apresentados pelos veículos de comunicações: 

De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o 
número de feminicídios aumentou 7,1% em 2019 em relação 
a 2018. Os dados ainda mostram que as mulheres enfrentam 
grandes dificuldades para denunciar a violência ou a ameaça 
de que são vítimas. O Governo do Distrito Federal, por 
exemplo, informa que 94% das vítimas de feminicídio em 
2020 não realizaram boletim de ocorrência nem fizeram 
denúncia antes da fatalidade. Fonte: Agência Senado 

 ‘’Em 2020, mais de 105 mil denúncias de violência contra a 
mulher foram registradas nas plataformas do Ligue 180 e do 
Disque 100.Do total de registros, 72% (75,7 mil denúncias) 
são referentes a violência doméstica e familiar contra a 
mulher’’.Fonte: site do Governo.  

De acordo com o estudo, 24,4% das mulheres acima de 16 
anos (uma em cada quatro), afirmam ter sofrido algum tipo de 
violência ou agressão nos últimos 12 meses, durante a 
pandemia de Covid-19. Isso significa dizer que cerca de 17 
milhões de mulheres sofreram violência física, psicológica ou 
sexual no último ano. 
Fonte: Agência Câmara de Notícias 
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‘’O tipo de violência mais frequentemente relatado foi a 
ofensa verbal, como insultos e xingamentos. Cerca de 13 
milhões de brasileiras (18,6%) experimentaram esse tipo de 
violência; 5,9 milhões de mulheres (8,5%) relataram ter 
sofrido ameaças de violência física como tapas, empurrões 
ou chutes; cerca de 3,7 milhões de brasileiras (5,4%) 
sofreram ofensas sexuais ou tentativas forçadas de manter 
relações sexuais; 2,1 milhões de mulheres (3,1%) sofreram 
ameaças com faca ou arma de fogo; 1,6 milhão de mulheres 
foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento 
(2,4%)’’. Fonte: Agência Câmara de Notícias 

 
 
 

Apesar das estatísticas sempre mostrarem que os casos só aumentam e pioraram 
ainda mais na Pandemia do COVID-19 em razão do necessário isolamento social  
que acabou resultando em um maior convívio dentro de casa com os abusadores 
Sem sombra de dúvidas a tipificação da violência psicológica foi um importante 
passo na tentativa de diminuir a violência contra as mulheres.  
 
 
10 A FIGURA DO ESTADO NO COMBATE Á VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

Sabe-se que a violência de gênero é um caso de políticas públicas, onde o Estado 

deveria tratar com prioridade essa questão que afeta negativamente tantas mulheres 

do Brasil. Acontece que, assim como outras pautas essa é mais uma que carece de 

prioridade por parte do Estado.  

Problemas como precariedade no atendimento das mulheres nas delegacias, 

atrelado ao fato de muitas vezes não serem levadas a sério, bem como a 

inaplicabilidade das medidas vigentes no nosso ordenamento jurídico somente 

pioram e dão uma sensação de poder ainda maior aos abusadores que acreditam 

que ficarão na impunidade. 

 

A subprocuradora-geral da República Ela Wiecko em um debate tratou o assunto da 

seguinte forma: 

 

“Há feminicídio quando o Estado não dá garantias 
para as mulheres e não cria condições de 
segurança para suas vidas na comunidade, em 
suas casas, nos espaços de trabalho e de lazer. 
Mais ainda quando as autoridades não realizam 
com eficiência suas funções. Por isso, o feminicídio 
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é um crime de Estado”, disse.  Fonte: Agência 
Câmara de Notícias 

 

Existem duas problemáticas: de um lado o Estado ineficiente e do outro mulheres 

vítimas de agressões domésticas que muitas das vezes não denunciam e nem 

buscam ajuda em razão de toda ineficiência existente, outras não possuem nem 

conhecimento dos serviços públicos prestados a população. 

 

11 AÇÕES PREVENTIVAS 

Mediante o exposto, hoje na nossa sociedade tem a Lei implantada que define a 

violência doméstica contra a mulher seja crime e aponta as formas de evitar, 

enfrentar e punir a agressão. A lei indica a responsabilidade que cada órgão público 

tem para ajudar a mulher que está sofrendo a violência. Essa lei tem propostas de 

ações preventivas a serem executadas pelo Executivo e instituições vinculadas à 

sociedade civil que, por exemplo, propõem grupos de reflexão para os homens 

agressores, que fazem também medidas protetivas de proteção à mulher. E não 

basta lei para proteger vítimas de tal violência, como também é necessário 

instituições, centros de acolhimento das vítimas, centro de reflexão para os homens, 

entre outras ações. 

Além dos respaldos em lei e da assistência social em casos de violência deste tipo, 

é necessário outro tipo de ajuda, como recorrer à terapia, pois violência psicológica 

também requer tais cuidados necessários. 

Uns dos problemas encontrados é o fato de muitas mulheres sofrerem caladas as 

violências em que estão sendo expostas, e o outro problema encontrado é que 

muitos casos de feminicídio são registrados como homicídios ainda no nosso país. 

Pregamos tanto por nossos direitos acessíveis e igualitários aos homens, mas essa 

realidade ainda se encontra tão distante. No trabalho sempre terá uma preferência 

masculina para assumir cargos superiores, a cultura nos traz que em casa são os 

homens que irão gerir, coordenar e ditar como que funciona. Na rua nossos 

comportamentos não pode ser o mesmo que os deles, temos que pensar o tempo 

todo em o que os outros vão opinar e como que isso nos afeta. Nós mulheres 
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estamos cansadas de ter que lidar com tamanha ignorância em que o mundo 

carrega, ignorância que nos machuca, que nos causa traumas e que por fim, nos 

mata. 

Temos um grande caminho para percorrer, mas não vamos parar por aqui, nossa 

luta é diária, nossa história carrega forças de geração em geração. Temos muito o 

que conquistar ainda. 

 

12 CONCLUSÃO 

 

É sabido que, ao falar do assunto em questão, parece que os resultados negativos 

da desigualdade de gênero afetam unicamente as mulheres, mas eles prejudicam o 

conjunto da sociedade, cerceiam a liberdade de homens que tem por desejo seguir 

caminhos profissionais ou comportamentais que são classificados como femininos e 

impedem que mulheres ofereçam e desenvolvam seu potencial em diversas áreas 

do conhecimento e liderança que são classificadas como masculinas. Diante disso, 

justifica-se a importância de conscientização sobre o tema, com tentativa de alinhar 

a sociedade, para que mulheres e homens sejam colocados no mesmo patamar 

hierárquico e social, e por consequência os índices de violência contra mulher 

despenquem. 
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