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RESUMO  

 

A violência contra a mulher advém de aspectos culturais, sociais, de relacionamentos pessoais e de 

cada indivíduo dentro de sua realidade familiar. Desse modo, está correlacionada diretamente ao 

sistema de subordinação tradicionalmente vivido pelas mulheres desde os séculos passados, 

ocasionando a total dependência aos homens no aspecto econômico e afetivo, e consequentemente 

retirando seus direitos de autonomia, seja em suas tentativas de obter ocupações remuneradas, 

direito ao voto, impossibilidade de preparo para exercer atividades que lhe oferecessem estabilidade 

financeira, tendo sua existência definida ao edifício do lar, educação de seus filhos, e, sobretudo a 

obediência aos seus maridos, seus representantes legais. Caso não cumprissem tais tarefas pré-

definidas, eram consideradas “impróprias”, ocasionando assim a subjugação física, sexual e até 

mesmo a morte.  

 

Esta visão nos revela que independente do contexto cultural e de suas formas, a hierarquia entre 

homens e mulheres sempre existiu, principalmente no período Colonial, onde vigorava o 

patriarcalismo brasileiro, sob o qual o domínio e o poder predominavam.  

  

Com intuito de minimizar tais violências, movimentos de mulheres e feministas criaram estratégicas 

para que fossem reformadas e excluídas as legislações vigentes à época, e gradativamente após um 

longo período de lutas, leis de proteção às mulheres foram criadas, tornando-se um marco diante dos 

altos índices de violência. A Lei Maria da Penha e posteriormente a Lei de Feminicídio, garante a 

proteção às mulheres, criando meios de coibir a violência doméstica e familiar, visto que muitos dos 

casos acabam no assassinado destas.  
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Assim, o presente artigo tem como objeto de estudo as principais causas e consequências advindas 

de uma cultura patriarcal, subordinada e machista, analisando os aspectos históricos, e a sua 

materialização na sociedade atual, partindo de análises realizadas por especialistas e bibliografias, 

com bases em dados atuais dos índices de violência doméstica contra a mulher, trazendo os 

benefícios advindos da Lei Maria da Penha e da Lei de Feminicídio, as alternativas para assegurar a 

proteção da mulher, e as medidas oferecidas pelo Estado para o enfrentamento de tal fenômeno, 

tendo como principal objetivo a dignidade da pessoa humana, considerado um dos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito. 
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ABSTRACT  

 

Violence against women comes from cultural, social, personal relationships and from each individual 

within their family reality. In this way, it is directly correlated to the system of subordination traditionally 

exercised by women since the past centuries, causing the total dependence of men in the economic 

aspect, and consequently withdrawing their autonomy rights, whether in their attempts to obtain paid 

occupations, right to vote, impossibility of preparation to carry out activities that would offer financial 

stability, having their existence defined by the home building, education of their children, above all 

obedience to their husbands, their legal representatives. If they did not fulfill such pre-defined tasks, 

they were considered "inappropriate", thus causing physical and sexual subjugation and consequently 

death, since for years the criminal part of the Philippine Ordinances exempted those who punished 

and hurt women, also granting the right to kill them when caught in adultery. 

This vision reveals to us that regardless of the cultural context and its forms, the hierarchy between 

men and women has always existed, especially in the Colonial period, when Brazilian patriarchy 

prevailed, under which domination and power prevailed, these being considered weak and incapable. 

In order to minimize such violence, women's and feminist movements created strategies to reform and 

exclude the legislation in force at the time, and gradually after a long period of struggle, the framework 

for women's rights was created. The Maria da Penha Law, and later the Feminicide Law, guarantee 

the protection of women against domestic violence. 

Thus, this article has as its object of study the main causes and consequences arising from a 

patriarchal, subordinate and sexist culture, analyzing the historical aspects, and their materialization in 

today's society, based on analyzes carried out by experts and bibliographies, based on current data 

on rates of domestic violence against women, bringing the benefits arising from the Maria da Penha 

Law and the Feminicide Law, the alternatives to ensure the protection of women, and the measures 

offered by the State to face such phenomenon, having as main objective is the dignity of the human 

person, considered one of the foundations of the Democratic Rule of Law. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

A Constituição Federal Brasileira promulgada no ano de 1988, em seu capítulo I 

implementa os direitos fundamentais, inerentes a proteção do princípio da dignidade 

da pessoa humana, garantindo o mínimo necessário para que os indivíduos vivam 

de uma forma digna, livre e igualitária dentro da sociedade, conquistados ao longo 

do tempo em decorrência dos avanços das sociedades jurídicas, estabelecendo 

direitos, independentemente de quaisquer diferenciações, sejam elas de gênero, 

raça, etnia, cor ou condição econômica. 

 

Com o objetivo de assegurar tais igualdades, o artigo 5º traduz em seu texto a 

proteção igualitária entre os indivíduos assegurando que “todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza”, ressaltando em seu parágrafo primeiro que 

“homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações”.  

 

Diante da legislação e com os caminhos percorridos para o reconhecimento desta 

paridade entre os gêneros, após anos de luta pela igualdade das mulheres na 

sociedade brasileira, é nítido que não foi suficiente para combater a desigualdade, 

seja elas no ambiente de trabalho, nas questões salariais, na sociedade e 

principalmente nas violências sofridas no âmbito familiar.  



 

Tais desigualdades advêm de séculos passados, pois a hierarquia familiar, 

predominante à época, colocava as mulheres em posição de inferioridade em 

relação aos homens, onde transmitem a ideia de que a sua missão no mundo é ser 

cuidadora do lar, da família e das atividades domésticas, tornando-se submissa aos 

desejos de seus companheiros que exercem o papel de provedor.  

 

Em decorrência destas questões de ordem cultural, a constitucionalidade da lei vem 

sendo ferida de forma cruel ao nos depararmos com inúmeros casos de violência 

cometida contra mulheres principalmente dentro do âmbito familiar. 

 

Tais marcas, inegavelmente, criadas por uma sociedade patriarcal trouxe consigo 

uma problemática que atinge grande parte da população, sem distinção de cor, raça, 

religião e classe social, que é a violência doméstica. Diante de tantos casos e com o 

intuito de remediar tais situações, leis foram criadas para resguardar mulheres de 

todo e qualquer tipo de violência sofrida, buscando mecanismos para sua coibição, 

externadas na Lei 11.340/06 conhecida como Lei Maria da Penha e a Lei 

13.104/2015 conhecida como Lei de Feminicídio. 

 

Denota-se, portanto, que mesmo diante de leis asseguradoras de proteção, ainda é 

notório que casos como esses acontece todos os dias, causando resultados 

traumáticos não só nas vítimas, mas em seus familiares.  

 

O fenômeno violência doméstica é considerado universal e representa além de 

aspectos políticos, culturais e jurídicos, um problema de saúde pública, haja vista os 

inúmeros traumas sofridos após o ato, que levam inúmeras mulheres a buscarem 

constantemente os serviços de saúde para que consigam seguir suas vidas.  

 

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a violência doméstica nos seus 

aspetos sociais, históricos, culturais e jurídicos, contextualizando-o com a análise da 

sociedade brasileira, sendo esta machista, misógina e sexista, abordando os 

aspectos de desigualdade advindos da materialização da cultura patriarcal, 

ressaltando a serventia do Direito Penal para a proteção dos bens jurídicos, a 

relevância da Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio e sua aplicação, trazendo 



seus avanços e sua real efetivação no meio social, analisando o crime de violência 

psicológica incluída no Código Penal recentemente. 

 

Desta forma, no decorrer deste estudo, será proposto um problema, que tem como 

pretensão, analisar e examinar os seguintes questionamentos: De que forma o 

enraizamento do patriarcado influencia nas igualdades de gênero na sociedade 

atual?  

 

Sendo assim, a metodologia do presente estudo será realizada através de um 

estudo analítico-descritivo, estabelecendo o conhecimento sobre o tema 

apresentado, analisando a evolução do tratamento da mulher no direito brasileiro, 

buscando respostas na visão histórica e cultural dentro da sociedade, dando ênfase 

aos caminhos percorridos até a implementação destas leis, as conquistas 

legislativas para a proteção da mulher e as mudanças efetivadas após a 

normatização da Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio.  

 

Ademais, em se tratando de uma lei extremamente importante no ordenamento 

pátrio, analisaremos artigos científicos, livros, legislações e coletas de dados 

referentes ao tema a fim de esclarecer as questões propostas, como possibilidade 

de êxitos nos objetivos das leis, visando ampliar os debates e a construção de 

conhecimento aprofundado sobre o tema proposto. 

 

 

2. A MULHER NA SOCIEDADE BRASILEIRA: UMA HISTÓRIA DE 

DESIGUALDADES 

 

2.1 A HISTORICIDADE POR TRÁS DA VIOLÊNCIA CONTRA O GÊNERO 

FEMININO 

 

A violência contra a mulher é efetivada de diferentes formas, e neste sentido o art. 7º 

da Lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha os tipificam como “física, 

psicológica, sexual, patrimonial e simbólica” (BRASIL, 2006), tendo como suas 

principais vítimas indivíduos com situação de alta vulnerabilidade, devido a sua 



identidade de gênero, afetando crianças, adolescentes e idosos, a partir de uma 

criação machista e patriarcal aprendidos histórica e socialmente, presente na 

sociedade, independentemente do seu grau de desenvolvimento, aonde a mulher, 

na sua função social, vem sendo oprimida e silenciada ao longo de décadas.  

Ana Carolina G. de A. Oliveira, Mônica Josy S. Costa, Eduardo Sérgio S. Sousa 

(2015) analisam a questão histórica: 

 

A violência imposta às mulheres é histórica e sua origem remonta a um 
sistema de dominação-subordinação que determina os papéis de cada sexo 
em sociedade, a partir de subjetividades, representações, comportamentos 
que devem ser obedecidos e que se alicerçaram, por muito tempo, em 
discursos essencialistas – como se, por uma determinação biológica, a 
forma de sentir, pensar e perceber o mundo fosse predefinida a priori, 
portanto, incontestável e definitiva. Às mulheres restaria apenas a 
obediência em nome de um suposto equilíbrio familiar e social, muitas vezes 
internalizado e reproduzido pelas próprias mulheres. (OLIVEIRA; COSTA; 
SOUSA, 2015). 
 

A dominação masculina advém de ideias formadas e enraizadas por instituições com 

grande poder de influencia sobre os indivíduos. O Estado, a família, escolas, e a 

igreja, responsáveis pela construção para a inserção do ser humano na sociedade, 

colaboram, em sua grande maioria, para a disseminação desta relação de domínio, 

determinando os comportamentos adequados do homem e da mulher na sociedade, 

impondo regras e valores, estes criados e absorvidos principalmente pelas 

instituições familiares, e inconscientemente enquadram-se num perfil antifeminista, 

manifestando em suas ações a desigualdade e a condenação de qualquer tipo de 

prática considerada “fora do padrão hierarquizado”.  

 

De acordo com Sérgio Buarque de Holanda, (1992, p. 50), tais organizações 

influenciavam diretamente a posição da mulher no âmbito familiar e público, 

tornando-as invisíveis na sociedade:  

 

O quadro familiar torna-se, assim, tão poderoso e exigente, que sua sombra 
persegue os indivíduos mesmo fora do recinto doméstico. A entidade 
privada precede sempre, neles, a entidade pública. A nostalgia dessa 
organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem 
necessariamente às preferências fundadas em laços afetivos, não poderia 
deixar de marcar nossa sociedade, nossa vida pública, todas as nossas 
atividades. Representando, como já se notou acima, o único setor onde o 
princípio de autoridade é indisputado, a família colonial fornecia a ideia mais 
normal do poder, da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os 
homens. O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos 
próprios à comunidade doméstica, naturalmente particularista e anti-política, 



uma invasão do público pelo privado, do estado pela família (HOLANDA, 
1992, p. 50). 
 

Tal fenômeno advém de uma cultura moralista patriarcal de inferioridade feminina,  

onde a “a discriminação contra as mulheres se vê agravada por fatores raciais, 

econômicos e sociais de interseccionalidade, em graus ou modos diferentes” 

(PINTO, 2020, p.113), constatando que tais diferenças sempre foram hierarquizadas 

de forma que homens tinham o domínio sobre suas mulheres, sendo estas tuteladas 

como fracas e incapazes sujeitas ao poder disciplinar de seus maridos.  

 

O modelo de família patriarcal, persistente no século XIX, “excessivamente 

enfatizada a autoridade do homem sobre a mulher” (MARIANO, p. 432), consistia na 

representação do homem como chefe da família, considerados dominadores de suas 

mulheres e filhas, detentor de todo o poder e autoridade, legitimada pelos costumes 

e tradições advindos da época, impondo comportamentos de terceiros as suas 

vontades, e consequentemente a aceitação da ordem imposta.  

 

Desse modo, Mary Del Priore, explica qual era a função exercida pelas mulheres à 

época: 

 

Pobre ou rica, as mulheres possuíam um papel: fazer o trabalho de base 
para o edifício familiar – educar os filhos segundo os preceitos cristãos 
ensinar-lhes as primeiras letras e atividades, cuidar do sustento e da saúde 
física e espiritual deles, obedecer e ajudar o marido. Ser, enfim, a “santa 
mãezinha”. Se não o fizesse, seria confundida com um “diabo doméstico”. 
Afinal, sermões difundiam a ideia de que a mulher podia ser perigosa, 
mentirosa e falsa como uma serpente. (...) O modelo ideal era Nossa 
Senhora, modelo de pudor, severidade e castidade. (DEL PRIORE, MARY. 
2013 p.9-10). 
 

Esta relação advinda do patriarcalismo refletia especialmente na ordem jurídica, 

produzindo violações dos direitos fundamentais, marcada pela violência física e 

psicológica. 

 

Tais violências, permitidas pelas Ordenações Filipinas que constituía a legislação 

Brasileira a época, trazia em seu livro V, título 36, § 1º a possibilidade de 

despenalizar o homem.  Neste sentido afirma que “no caso, em que o marido, matar 

a sua mulher, ou o adultero, por lhe fazer adultério, será necessário para se livre da 



dita morte sem pena alguma que prove o casamento por testemunhas que ouvissem 

as palavras do recebimento.” (ORDENAÇÕES FILIPINAS, 1451).  

 

Diante de inúmeras legislações que feriam a dignidade das mulheres e a 

predominância da dominação do gênero feminino pelo masculino nas relações 

conjugais, sociais e políticas, foram sendo destruídas ao longo dos anos a partir da 

luta de mulheres e feministas por igualdade de gênero: 

 

“Todas as justificativas, tanto para o tratamento desigual no campo do 
direito penal quanto no direito civil, vão sendo desconstruídas ao longo dos 
anos, a partir das “resistências” das mulheres às diversas práticas de 
opressão e abusos e, mais recentemente, da segunda metade do século XX 
para cá, aos movimentos de mulheres e feministas que incorporaram em 
suas pautas a violência doméstica e o direito de as mulheres viverem sem 
violência onde quer que estejam, na família, nas ruas, no trabalho, nas 
escolas, etc.” (SENADO FEDERAL, 2015, p. 13)  

 

Desse modo, com a evolução dos movimentos foi possível que diversas portas se 

abrissem para a inserção da mulher nas instituições de ensino, ao trabalho 

remunerado e no mundo público, usando estratégicas para que as normais legais 

discriminatórias fossem extintas do ordenamento jurídico, galgando degraus na 

busca de elevar a condição da mulher em relação ao homem, tendo como uma das 

mudanças mais significativas para liberdade das mulheres, a Lei de Divórcio nº 

6.515/1977, que prevê a possibilidade de separação:  

 

Art. 5º - A separação judicial pode ser pedida por um só dos cônjuges 
quando imputar ao outra conduta desonrosa ou qualquer ato que importe 
em grave violação dos deveres do casamento e tornem insuportável a vida 
em comum. (BRASIL, 1977)  
 

Assim, ainda que fosse possível visualizar os resultados diante de tamanhas 

reinvindicações feministas, a família continuava sendo considerada a instituição mais 

importante da sociedade, não sendo alterada por completo a domesticidade das 

mulheres enraizadas há séculos, evoluindo apenas do modelo privado de 

patriarcalismo para o modelo público, ou seja, a mulher, embora participasse da 

sociedade possuindo acesso a esfera pública, sua participação continuava 

subordinada aos homens, tendo impedida a totalidade da sua atuação na sociedade, 



alcançando uma subordinação além da domiciliar, mas também no âmbito da 

coletividade. (WALBY, 1990, p. 178) 

 

Os novos papéis femininos puderam ser assimilados nas relações 
patriarcais, desde que fossem racionalizados como uma extensão, para a 
esfera pública, das capacidades inatas das mulheres e, pois, não 
emancipassem as mulheres da dependência mental, emocional ou 
econômica com relação aos homens (e, portanto, da subordinação a eles). 
Na verdade, esses novos papéis, criando uma ilusão de mudança, 
mascaravam – e com isso ajudavam a perpetuar – a dominação masculina 
(BESSE, 1995, p. 223). 

 

Sendo assim, independente dos inúmeros direitos oferecidos às mulheres ao longo 

dos anos e a evolução das leis para obtenção da igualdade e conquista de espaço, 

os desafios da igualdade de gênero são considerados um dos maiores problemas 

que perpetuam na sociedade brasileira. As evoluções até os dias atuais são 

consideradas um ponta pé inicial para que seja extinta a desigualdade de gênero 

advinda de uma massificação de ações e pensamentos machistas oriundos de uma 

sociedade patriarcal e hierarquizada, que se propagou alienando indivíduos, e 

consequentemente causando graves problemas sociais, tendo em vista a 

perpetuação deste fenômeno. 

 

2.2 A MATERIALIZAÇÃO DA DESIGUALDADE DE GÊNERO NO ÂMBITO SOCIAL 

E POLÍTICO NO SÉCULO XXI 

 

A predominância da ideologia da desigualdade de gênero ainda frequente no século 

XXI, ainda trás resquícios de um período patriarcal e hierarquizado. De acordo com 

Sylvia Walby (1990), a realidade vivida nos dias atuais é de apenas uma 

reorganização do sistema de patriarcado público.  A mulher, ainda que possua mais 

independência e liberdade nos aspectos econômicos e afetivos, não possuem plena 

atuação com igualdade no espaço sociopolítico, consequência de ideologias e 

atitudes machistas e sexistas. 

 

Apesar dos avanços alcançados em detrimento das mulheres, principalmente após a 

Constituição Federal de 1988, na prática, ainda há um enfrentamento estrutural que 

contraria a busca pela igualdade social em diferentes aspectos. Esta materialização 



de desigualdade trás nos mais diversos espaços de poder, seja eles na esfera 

pública ou privada, dificuldades de inserção no mercado de trabalho, levando em 

consideração a latente desigualdade entre homens e mulheres independentemente 

de exercerem a mesma profissão e função.  

 

Débora DeGraff e Richard Anker (2010) descrevem:  

 

A desigualdade de gênero no mercado de trabalho pode ter uma variedade 
de formas, incluindo a participação diferenciada na força de trabalho e a 
segregação ocupacional por sexo que aqui se discute, bem como outros 
aspectos, tais como os baixos salários recebidos pelas mulheres ou o 
assédio sexual no local de trabalho. Existem inúmeras teorias para explicar 
a desigualdade de gênero no mercado de trabalho. Para fins 
argumentativos, estas teorias podem ser divididas em três grupos: 1) 
neoclássica, 2) segmentação do trabalho e 3) teorias de gênero/feministas. 
Ainda que exista uma certa sobreposição destas teorias, elas são 
suficientemente diferentes em sua ênfase e abordagem e merecem ser 
consideradas por separado. (DEGRAFF, ANKER , 2010) 
 

Neste sentido, é perceptível que formas de reprodução de desigualdades, embora 

sejam consideradas menos severas na sociedade atual, não deixou de relacionar a 

hierarquia, o poder e o prestígio, alcançando recompensas salariais maiores aos 

homens e consequentemente a segregação ocupacional por gênero, advindo de 

uma sociedade que atribui aos indivíduos uma função determinada, que se perpetua 

ao longo de vida. De acordo com o Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência 

contra a Mulher (2011, p. 30) “as relações desiguais entre mulheres e homens são 

sustentadas pela divisão sexual e desigual do trabalho doméstico, pelo controle do 

corpo e da sexualidade das mulheres e pela exclusão das mulheres dos espaços de 

poder e de decisão.” Em consequência disso, se torna evidente que as mulheres 

tenham seus espaços limitados a determinadas profissões, ocasionando a 

desigualdade de oportunidades e de remuneração entre os gêneros.   

 

Neste sentido, Laís Abramo (2006) analisa tamanha diferença remuneratória:  

 

Também persistem importantes diferenciais de remuneração no mercado de 
trabalho brasileiro relacionadas ao sexo e à raça/cor das pessoas. Os 
rendimentos das mulheres são sistematicamente inferiores aos dos homens, 
inclusive quando comparamos níveis similares de escolaridade. Por hora 
trabalhada, as mulheres recebem, em média, 79% da remuneração média 
dos homens (ou seja, 21% a menos) e os trabalhadores negros de ambos 
os sexos recebem em média a metade (50%) do que recebem o conjunto 
dos trabalhadores brancos de ambos os sexos. Por sua vez, as mulheres 



negras recebem apenas 39% do que recebem os homens brancos (ou seja, 
61% a menos). Por mês, essas diferenças são ainda mais acentuadas: as 
mulheres recebem em média 66% do que recebem os homens, os negros 
50% do que recebem os brancos, e as mulheres negras apenas 32% do que 
recebem os homens brancos. (ABRAMO, 2006, p. 41) 
 

De acordo com a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2018), diante de 

tamanhos desafios encontrados, a mulher tem contribuído de forma significante nas 

economias nacionais, pois a sua inserção no mercado de trabalho são 

características de economias inteligentes. Enfatiza ainda que, “nos países que a 

maior fonte econômica é a indústria, o número de mulheres que frequentam o ensino 

superior é superior aos dos homens, alcançando a paridade de gênero”. (OIT – 

2018) 

 

Mas é evidente que no Brasil esta paridade não é um fato real, pois apesar de 

pesquisas apontarem que “a maioria do corpo discente das graduações brasileiras é 

do sexo feminino” (FAPERJ), buscando adquirir a qualificação necessária para 

competir no mercado de trabalho, ainda é materializada a submissão feminina em 

diferentes áreas.  

O papel da mulher ainda é limitado às funções ligadas diretamente ao lar, ao que 

também contribui para a diminuição da mulher no mercado de trabalho, pois 

mulheres com filhos são consideradas inaptas a desenvolverem atividades integrais, 

contrapondo ao pensamento de que possuem menos energia e tempo para as 

atividades laborais.  

 

Uma pesquisa feita pela Agência Brasil (2021) aponta que:  

 
Outros fatores indicadores podem contribuir para melhor compreensão em 
torno das dificuldades que elas enfrentam para a inserção no mercado de 
trabalho. Na faixa etária de 25 a 49 anos, a presença de crianças com até 3 
anos de idade vivendo no domicílio se mostra como fator relevante. O nível 
de mulheres que têm filhos dessa idade é de 54,6%, abaixo dos 67,2% 
daquelas que não tem. (AGÊNCIA BRASIL – 2021) 

 

Ainda, correlacionando as dificuldades encontradas para a inserção no mercado de 

trabalho, é importante ressaltar que além do cuidado com os filhos, a mulher está 

relacionada diretamente aos afazeres domésticos. A Agência Brasil (2021), tratando 

do tema em um estudo referente ao tamanho da desigualdade de gênero no 

mercado de trabalho baseando-se pelo levantamento feito pela Instituição Brasileiro 



de Geografia e Estatística - IBGE, mostra que – “no Brasil, em 2019, as mulheres 

dedicaram aos cuidados de pessoas e afazeres domésticos quase o dobro de tempo 

que os homens (21,4 horas semanais contra 11,0 horas)”. (AGÊNCIA BRASIL, 2021) 

A dupla jornada imposta às mulheres ocasiona consequentemente as limitações na 

inserção no mercado de trabalho, considerando que dificilmente o homem possui as 

mesmas responsabilidades, já que a as obrigações com o lar são executadas 

principalmente por mulheres. 

 

Nesta mesma análise, compreende que poucas mulheres conseguiram alcançar o 

topo de seus anseios profissionais, tendo em sua grande maioria trabalhos informais 

e mal remunerados, e em muitos casos, culminando na ocorrência de assédio 

sexual, advindo de uma cultura de poder sobre o sexo feminino.  

 

Neste sentido a Organização Internacional do Trabalho – OIT (2018), aponta que: 

 
As mulheres continuam a auferir mensalmente, em todo o mundo, cerca de menos 20 
por cento do que os homens, ainda que desempenhem o mesmo trabalho ou um 
trabalho de igual valor. Têm também maiores probabilidades de serem vítimas de 
violência e assédio no trabalho. Nos últimos meses, os casos de assédio sexual a 
mulheres têm feito manchetes, mostrando que a violência e o abuso são práticas 
endémicas, que nenhum país ou setor está a salvo, e que todas as mulheres, 
independentemente do lugar que ocupam na hierarquia, podem ser alvo de um 
tratamento injusto e abusivo no trabalho. Estes casos revelam também quão 
generalizados e tolerados são a violência e o abuso, para além de evidenciar o que 
muitas mulheres em todo o mundo têm de suportar para obter ou conservar um 
trabalho, receber o seu salário, serem promovidas, e também enquanto se deslocam 
para o seu local de trabalho. Além de causar danos às vítimas diretas, estas práticas 
criam globalmente um contexto esmagador de hostilidade e desconforto para as 
mulheres no trabalho. (ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO – OIT, 
2018).  
 

O assédio moral e sexual de mulheres no ambiente de trabalho é recorrente, e 

fundamenta-se no comportamento social consolidadas de uma cultura hierárquica e 

conservadora no âmbito familiar e dentro da sociedade, que perpetuam dentro dos 

ambientes de trabalho na qual as mulheres, mesmo indicando qualificações e alto 

índice de produtividade, se tornam vítimas, tendo a sua dignidade violada sob a 

ameaça do exercício de poder disciplinar.  

 

Alice Monteiro Barros (1995) analisa: 

 



Esse fenômeno verifica-se em vários níveis de emprego, mas se agrava 
quando se trata de cargos mais modestos. A situação poderá ser pior ainda 
em países em desenvolvimento, onde as mulheres, por razões de ordem 
econômica ou mesmo de miséria, não têm condições de repelir o assédio, 
pois, em geral, as que o fazem acabam por perder o emprego. (BARROS, 
1995, p. 31). 
 

O assédio é definido como uma situação onde a vítima passa a ser alvo de diversas 

humilhações e de manifestações ofensivas, desqualificando-a e colocando-a numa 

posição de inferioridade, tornando a vítima uma presa inofensiva, impossibilitando, 

na maioria das vezes que as denuncias formais sejam feitas, pois além da 

fragilidade que se encontra a vítima, ainda se sentem amedrontadas com o risco de 

perderem seus empregos.  

 

Em consequência disso, é comum que após a violência sofrida no ambiente de 

trabalho as vítimas procurem ajuda psiquiátrica e psicológica. De acordo com o Site 

Progresso (2017):  

 

[...] “esses comportamentos resultam em vários prejuízos às vítimas. Danos 
à integridade psíquica, física e à autoestima do trabalhador podem ser 
notados após a violência psicológica. Além desses, ainda podem ocorrer 
prejuízos ao serviço prestado e à carreira do trabalhador atingido, 
rompimento dos laços afetivos dos colegas de trabalho com a vítima, seja 
por medo, vergonha, competitividade ou individualismo, pode surgir uma 
espécie de "pacto" de tolerância e de silêncio coletivos, dificuldade de 
concentração, desequilíbrio emocional”. (PROGRESSO, 2017) 
 

Maria Ester Freitas (2001) comenta respeito da aceitação da mulher no ambiente de 

trabalho: 

 
A necessidade de complementação do orçamento doméstico presente na 
vida de boa parte dos casais e maior reivindicação de direitos iguais entre 
os gêneros conduziram à aceitação maior ou mesmo à naturalização da 
presença da mulher nos ambientes de trabalho, porém isso não significa, 
necessariamente, que essa presença seja confortável e que tudo se passe 
sem conflito e mal estar implícitos. Em boa medida, persiste ainda uma aura 
de “mal necessário” ou de “a gente tem de engolir”. (FREITAS, 2001, p. 13) 

 

O assédio sexual, por outro lado, é efetivado quando o ato sexual é realizado sob a 

ameaça de exercício de poder, ou seja, não há um respeito em relação à vontade do 

outro, e consequentemente coloca em evidência o poder do superior hierárquico. Tal 

crime inserido no Código Penal, no seu art. 216-A, caracteriza o crime: “Constranger 

alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o 



agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função”. (BRASIL, 1940) 

 

Neste sentido, Organização Internacional do Trabalho – OIT conceitua o assédio 
sexual: 

 
Assédio sexual no ambiente de trabalho é a conduta de natureza sexual, 
manifestada fisicamente, por palavras, gestos ou outros meios, propostas 
ou impostas a pessoas contra sua vontade, causando-lhe constrangimento 
e violando a sua liberdade sexual. O assédio sexual viola a dignidade da 
pessoa humana e os direitos fundamentais da vítima, tais como a liberdade, 
a intimidade, a vida privada, a honra, a igualdade de tratamento, o valor 
social do trabalho e o direito ao meio ambiente de trabalho sadio e seguro. 
(ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO - OIT, 2017, p. 9). 
 

O tema, apesar de muito discutido e considerado crime pela Lei 10.224/2001, ainda 

é considerado um tabu dentro do ambiente de trabalho, e na sociedade. De acordo 

com Silvia Pimentel (2001), “o assunto é ridicularizado e subvalorizado até mesmo 

por muitos juristas, pois a ainda impera a cultura a patriarcal e machista, que dificulta 

a definição de assédio sexual como uma violência contra a mulher” (PIMENTEL, 

2001). Reconhece ainda que: 

 

“A falta de um maior debate nacional compromete o reconhecimento de que 
o assédio sexual no trabalho perpetua as relações de poder historicamente 
desiguais entre homens e mulheres e viola os princípios dos direitos 
humanos”. A relevância do novo preceito legal exige, entretanto, para sua 
eficácia, a implementação de políticas públicas e de medidas preventivas. 
(PIMENTEL, 2001). 

 

Desse modo, é nítido que diante das batalhas encontradas para a inserção da 

mulher no ambiente de trabalho com igualdade, liberdade e dignidade torna-se cada 

vez mais longe de ser concretizado, pois após um longo período de transformações, 

ainda não são eficazes para combater em sua totalidade o desrespeito enfrentado 

pelas mulheres que encaram múltiplas tarefas e desafios com a vontade de se 

sentirem úteis, principalmente nas suas atividades laborais, visto que conseguiram 

se desvencilhar apenas do desempenho da função doméstica, tendo a oportunidade 

possuírem autonomia financeira.  

 

A respeito deste tema, Alessandra Caligiuri Pinto (2020, p. 107) ressalta: 

 

É preciso nessa busca encontrar o equilíbrio humano com deveres e 
compromissos iguais, possibilitando às mulheres que caminhem de forma 



autônoma e independente, podendo viver por elas e para elas. Podemos 
dizer que as mulheres de hoje começam a afirmar concretamente a sua 
independência, mas temos uma longa jornada a ser percorrida porque ainda 
lutamos para sermos ouvidas, seja em casa, seja nas ruas, seja na política 
e nos inexpressivos cargos que ocupamos. (PINTO, 2020. P. 107)  
 

Considerando tais desigualdades, é notório que, além da desigualdade no ambiente 

de trabalho, seja os de alta complexibilidade ou não, as mulheres também 

encontram grandes dificuldades para a inserção na esfera política, diminuindo a 

suas chances de serem votadas, visto que são consideradas inaptas para a tomada 

de decisões com grande relevância para a sociedade.  

 

A representatividade das mulheres na política brasileira está correlacionada 

diretamente com o modelo de desigualdade imposto, mesmo diante de lutas 

incansáveis, sejam elas por liberdade, dignidade e principalmente igualdade. Diante 

desta construção histórica, é notório que “esse paradigma cultural de que a mulher 

deve restringir-se a participação nos espaços privados foi sendo rompida, 

gradativamente, permitiu-se a inserção da mulher no espaço público”. (ÂMBITO 

JURÍDICO, 2019). 

 

É de extrema relevância mencionar que, a mulher esteve restrita ao voto por anos, 

tendo apenas o direito a escolha de seus representantes após anos de luta para 

alcança-lo. Silvina Ana Ramal (2019) a respeito desta evolução aduz que:  

 

No Brasil, só conquistamos esse direito em fevereiro de 1932, através do 
decreto 21.076 do Código Eleitoral Provisório. Mas não foi uma gentil 
concessão dos homens. Para alcançar esse triunfo, muitas mulheres foram 
às ruas e debateram nos tribunais, como a baiana Isabel Dillon, a potiguar 
Celina Guimarães Viana e a mineira Mietta Santiago, que votou em 1928 
amparada por um mandado de segurança. (RAMAL, 2019, P.25) 
 
 

Ainda em observação a dificuldade abordada no ingresso das mulheres na política, é 

notório que com a evolução voltada ao reconhecimento da mulher, trouxe um avanço 

diante do tema. De acordo com uma pesquisa feira pelo Ministério da Mulher, da 

Família e dos Direitos Humanos – Governo Federal (2021), 16,1% dos candidatos 

escolhidos pelos eleitores foram mulheres, ou seja, um índice considerável, visto que 

em 2016 o índice foi de 13,5%.  

 

Mas apesar do aumento considerável, Alessandra Caligiuri Pinto (2020) analisa: 



 

[...] os homens acabam ficando com o monopólio da representação, na 
lógica da dominação masculina imposta pelo domínio patriarcal, 
considerando as mulheres uma espécie subalterna para os temas públicos, 
com uma mentalidade de que uma mulher a mais ocupando um cargo 
político seria um homem a menos neste papel, tornando-se assim os 
homens como adversários, unidos por uma relação essencial de igualdade e 
honra, transformada em uma dominação do poder masculino. (PINTO, 
2020, p. 120)  

 

Posto isto, a autora ressalta que “mesmo hoje em dia, sendo as mulheres mais 

escolarizadas e participando do mercado de trabalho, continuam com enormes 

dificuldades para ascender aos cargos de poder político” (PINTO, 2020. p. 120). 

 

2.3 A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E OS DIREITOS DE IGUALDADE  

 

A Constituição Federal de 1988 é considerada um marco para o direito das 

mulheres, principalmente se tratando do direito de igualdade entre os gêneros. 

Carolina Valença Ferraz (2013, p. 24), relata que “depois de um longo período 

autoritário, a democracia retorna, com a consagração do novo documento 

constitucional. Os debates constituintes refletiram a necessidade de se retomar o 

caminho da democracia. O documento elaborado procurou resguardar os direitos de 

forma clara e efetiva.”. 

 

Em seu artigo 5º que trata principalmente da desigualdade entre homens e 

mulheres, assegura: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à 
propriedade.  
I – Homens e Mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição. [...] (BRASIL, 1988) 
 

A igualdade promovida no art. 5º abrange além de direitos, os deveres inerentes aos 

sujeitos de direito, elencando também os Princípios Fundamentais, assegurando a 

dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, conforme o art. 1º, da Constituição Federal de 1988, estabelecendo: 

 

Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados, Municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 



de Direito e tem como fundamento a soberania, a cidadania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais e da livre iniciativa. (BRASIL, 1988) 
 

Assim, com o objetivo de tornar a sociedade brasileira organizada, e de alcançar a 

equidade entre os cidadãos, nasce o Estado Democrático de Direito regendo-se por 

normais mais democráticas e abrangentes, como se ver a seguir:  

 

“Em um Estado Democrático de Direito, todos devem ser considerados, e 
mais o que isso, deve haver um cuidado especial com os setores fragilizados. 
No caso, a mulher pode se enquadrar perfeitamente nesta situação. Ao 
garantir o Estado Democrático de Direito, sob o império do juiz e da lei, 
falamos de uma lei justa. E a lei justa é aquela que contempla a todos, 
protegendo os que necessitam de ajuda diante de sua eventual 
vulnerabilidade. Desta forma, verificados, desse logo, a marca da igualdade e 
da proteção quando o Estado Democrático de Direito é consagrado como um 
princípio fundamental”. (FERRAZ, Carolina, 2013, p. 25)  
 

Neste sentido, no decorrer de seus artigos, aborda as garantias constitucionais 

asseguradas aos indivíduos, em destaque as mulheres, com a tentativa de coibir as 

diferenças de gênero, abordadas ao longo do estudo. 

 

Se tratando de direito protetivo da mulher, a Constituição Federal de 1988 trás em 

seus artigos formas de proteção e igualdade as mulheres, que foram, de forma 

extrema, afetadas diante de um período ditatorial. 

 

Em seu inciso L, do art. 5º, aduz que “ás presidiárias serão asseguradas condições 

para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação” 

(BRASIL, 1988). Desta forma, o Estado, adotante da família como a base da 

sociedade, abordada pelo artigo 226 da Constituição, tem como principal iniciativa a 

preservação do direito ao aleitamento materno, conferindo a mulher e a criança uma 

convivência primordial para os seus primeiros dias de vida.   

 

Constatando a importância deste primeiro contato, Érika Soares Cardoso e Augusto 

Castro Dias (2013) afirmam:  

 

Salienta-se que todas as mulheres tanto têm o direito de amamentar, como 
também o dever de promover esse alimento à criança e, nesse contexto, as 
mães que se encontram em ambiente prisional elucidam a dualidade desse 
fato no sistema carcerário. (SOARES, CARDOSO, Érika, e CASTO, DIAS, 
Augusto, 2013) 



 

Ainda sobre as proteções das mulheres, no inciso XX, do art. 7º, assegura a 

“proteção do mercado de trabalho da mulher, mediantes incentivos específicos, nos 

termos da Lei”. (BRASIL, 1988), considerada de extrema importância no 

ordenamento jurídico, visto que as mulheres se encontram em posições de 

desigualdade em relação aos homens na esfera trabalhista, resguardando ainda a 

proteção Constitucional a proibição da diferença de salários por motivos de sexo e 

fatores associados à desigualdade, proíbe em seu inciso XXX: 

 
[...] XXX - proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. (BRASIL, 
1988)  

 

Nesta temática, a CNN Brasil (2021), analisa, após pesquisa feita pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE “que as mulheres receberam em 77,7% 

do salário dos homens em 2019”.  

 

No Direito ao Trabalho, a mulher também é resguardada.  Elencada no art. 201, § 7º, 

incisos I e II, da Constituição Federal de 1988, trás como proteção a “cobertura dos 

eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade 

avançada” e a “proteção à maternidade, especialmente à gestante’ (BRASIL, 1988).  

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2002):  

 

“As diferenças biológicas entre os sexos, para efeitos de previdência social, 
ligam-se primordialmente à reprodução. Cabendo à mulher, na procriação, 
funções como a gestação e a amamentação dos filhos, as quais demandam 
tempo e cuidados médicos durante a gravidez e no período pós-natal. É, 
então, vista como natural a existência de benefícios diferenciados que 
assegurem proteção à mulher no desempenho dessas funções”.  (IPEA, 
2002) 
 

Deste modo, diante das inúmeras legislações efetivadas após a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que trás como um dos objetivos a defesa das 

mulheres e de qualquer outro indivíduo que esteja em situação de vulnerabilidade no 

âmbito social, econômico e familiar, tem como principal objetivo a efetivação do 

princípio da igualdade mediante a anuência dos direitos fundamentais, que em 

diversos casos não são efetivados na prática. Diante disso, sobre a ineficiência das 

leis asseguradoras, Carolina Valença Ferraz (2019), conclui: 



 

Para que os direitos das mulheres deixem de ser princípios anunciados, 
para que se possa diminuir a violência contra a mulher, equiparar os 
salários com os homens, o anúncio dos princípios não é suficiente. E não é 
suficiente tampouco à legislação ordinária. É preciso mais, é preciso 
vontade do Estado, que se revela por campanhas sérias e persistentes, 
educando, evidenciando os valores democráticos e punindo (e, nesse caso, 
a lei colabora) aqueles que descumprirem os valores constitucionais. 
(FERRAZ, VALEÇA, Carolina, 2019, p 31).  

 

 

3 A PROTEÇÃO DOS BENS JURÍDICOS  

 

 

Percebe-se que dentre os ramos jurídicos, o Direito Penal expressa os valores 

culturais indicados como essenciais para a sociedade. Está em amparar a “vida 

humana, o patrimônio, a saúde pública, a proteção do meio ambiente e da ordem 

econômica” (ANDRÉ, 2021, P. 17). Sendo um direito fundamental no qual certifica-

se que não haverá exageros, isto é, somente haverá punição pelo fato previsto em 

lei. Sendo assim, uns dos objetivos do Direito Penal é defender e proteger os bens 

jurídicos fundamentais para a sociedade.  

 

André Estefam (2021, p. 18), a respeito do Direito Penal e a definição deste ramo:  

 

O Direito Penal é o ramo do Direito que se encarrega de regular os fatos 
humanos mais perturbadores da vida social, definindo-os quanto à sua 
extensão e consequências, de modo a assegurar, por meio da aplicação 
efetiva de suas prescrições, a garantia da vigência da norma e as 
expectativas normativas. (ESTEFAM, 2021, P.18).  

 

De acordo com Luiz Regis Prado (2019, P. 19, apud Welzel, P. 15), descreve o bem 

jurídico como “bem vital da comunidade ou do indivíduo, que por sua significação 

social é protegido juridicamente”. E continua o supracitado autor, que o bem jurídico 

“é todo estado social desejável que o Direito quer resguardar de lesões”. E finaliza 

dizendo que “a soma dos bens jurídicos constitui a ordem social, e, por isso, o seu 

significado deve ser sempre relacionado com a sociedade, e não visto de modo 

isolado”. 

 



Luiz Regis Prado (2019, P. 66), relata que “a noção de bem jurídico implica a 

realização de um juízo positivo de valor acerca de determinado objeto ou situação 

social e de sua relevância para o desenvolvimento do ser humano”. 

 

Portanto, o Autor Guilherme de Souza Nucci (2021, P. 51) descreve que “quando o 

bem jurídico penal é destacado como tal, surgem tipos penais incriminadores para 

protegê-los, indicando as condutas proibidas, sob pena de lesão ao referido bem 

jurídico tutelado”. 

 

Desta maneira, como relatado, o bem jurídico é protegido pelo Direito Penal, sendo 

bens essenciais e fundamentais para a comunidade, norteados pela Constituição 

Federal de 1988 e apoiados pelos princípios fundamentais penais.  

 

Assim sendo, na visão do brilhante autor Guilherme de Souza Nucci (2021, P. 51):  

 

A Constituição Federal indica vários bens jurídicos, vários dos quais o 
Direito Penal chamou a si para a conveniente proteção e amparo. 
Ilustrando, veem-se os seguintes bens jurídicos fundamentais: vida, 
liberdade, igualdade, segurança, propriedade, intimidade, vida privada, 
honra, trabalho, dentre outros. (NUCCI, 2021, P.51) 

 

Logo, “em um Estado Democrático de Direito, fundado na dignidade humana e no 

respeito aos direitos fundamentais albergados pela Constituição Federal, é missão 

do direito penal, única e exclusivamente, proteger bens jurídicos que sejam valiosos 

para a preservação de uma sociedade”. (PASCHOAL, 2015, P. 2)  

 

 

3.1 PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS PENAIS 

 

 

Nesse passo, os bens jurídicos estão ligados diretamente ao Direito Penal e 

possuem valores primordiais à sociedade. Logo, não há que se falar em bens 

jurídicos sem relacioná-los aos princípios penais, sendo estes: à intervenção 

mínima, a lesividade, adequação social, fragmentariedade, insignificância e etc., que 

formam de base para a aplicabilidade do direito.  

 



O princípio da intervenção mínima é uma espécie de guia para o direito, pois, indica 

que o Direito Penal só deveria agir quando existir ofensividade ou prejuízo ao bem 

jurídico que contém a maior relevância social e quando não existir outra área do 

Direito que possa reparar o dano. Sustentando o seu caráter subsidiário.   

Observamos a fala do autor Ricardo Antônio Andreucci (2021, P.47) 

 
Do princípio da intervenção mínima deriva o princípio da fragmentariedade, 
segundo o qual deve o Direito Penal proteger apenas os bens jurídicos de 
maior relevância para a sociedade, não devendo ele servir para a tutela de 
todos os bens jurídicos. Daí o seu caráter fragmentário, ocupando-se 
somente de parte dos bens jurídicos protegidos pela ordem jurídica. 
(ANDREUCCI, 2021, P. 47) 

 
 

Desta maneira, um princípio importante a ser destacado também é o da lesividade 

(princípio da ofensividade ou princípio do fato ou princípio da exclusiva proteção do 

bem jurídico). Segundo este princípio, não ocorre crime quando a conduta não 

houver oferecido um risco concreto ao bem jurídico. Assim sendo, “Não deve o 

Direito Penal, de acordo com esse princípio, se preocupar com as intenções e 

pensamentos das pessoas, enquanto não exteriorizada a conduta delitiva, devendo 

haver, pelo menos, um perigo real (ataque efetivo e concreto) ao bem jurídico”. 

(ANDREUCCI, 2021. P. 45).  

 

Ao relacionar os princípios do Direito Penal, é possível perceber que ofende o bem 

jurídico, quando, de fato houver um perigo real, concreto e/ou ataque efetivo.    

 

É o caso, por exemplo, que quando ocorre ofensa a dignidade da mulher, violência 

física e moral, violência emocional, violência a intimidade, ameaça e entre outros 

tipos de abuso. É evidente, a desproteção a vida, a liberdade, a segurança, a 

intimidade e a honra da mulher. Sendo que esses direitos são assegurados pela 

própria Lei 11.340/2006, em seu artigo 3°:   

 
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício 
efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à 
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao 
trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência 
familiar e comunitária. (BRASIL, 2006).  

 



Posto isto, a ampla proteção da dignidade da mulher e a vida como bem jurídico é 

vital e primordial para a sociedade, fundamental para as pessoas e o direito procura 

resguardar de lesões.   

 

 

3.2 A VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

 

Dos conceitos e argumentos expostos, destaca-se tipos importantes de violência de 

gênero, de acordo com Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini (2018, P. 36): 

 

a) ela decorre de uma relação de poder de dominação do homem e de 
submissão da mulher; b) esta relação de poder advém dos papéis impostos 
às mulheres e aos homens, reforçados pela ideologia patriarcal, os quais 
induzem relações violentas entre os sexos, já que calcados em uma 
hierarquia de poder; c) a violência perpassa a relação pessoal entre homem 
e mulher, podendo ser encontrada também nas instituições, nas estruturas, 
nas práticas cotidianas, nos rituais, ou seja, em tudo que constitui as 
relações sociais; d) a relação afetivo-conjugal, a proximidade entre vítima e 
agressor (relação doméstica, familiar ou íntima de afeto) e a habitualidade 
das situações de violência tornam as mulheres ainda mais vulneráveis 
dentro do sistema de desigualdades de gênero, quando comparado a outros 
sistemas de desigualdade (classe, geração, etnia, raça, cor). (GOMES; 
BIANCHINI, 2018, P.36).  
 
 

Até então, existe uma relação de poder que provém de papéis impostos às mulheres 

e aos homens, estimulados por uma ideologia machista, misógina, patriarcal, dos 

quais influenciam as relações de violência entre os sexos, já enraizados em uma 

hierarquia de poder.   

 

Logo, “o autor da agressão conhece a condição privilegiada decorrente de uma 

relação de convívio, intimidade e privacidade que mantém ou tenha mantido com a 

vítima, aproveitando-se dela para perpetrar suas atitudes violentas”. (GOMES; 

BIANCHINI, 2018, P. 38).  

 

Consequentemente, a mulher é mais vulnerável no lar, diante da proximidade com o 

agressor, “é comum que aquele prevaleça-se desse contexto de convivência para 

manter coagida a mulher, desencorajando-a a noticiar a violência sofrida aos 

familiares, aos amigos ou às autoridades.” (GOMES; BIANCHINI, 2018, P. 37 e 38). 



Neste sentido, “a conclusão só pode ser uma; as mulheres nunca param de apanhar, 

sendo a sua casa o lugar mais perigoso para elas e os filhos”. (DIAS, 2007, P.17) 

 

Desta maneira, é importante consignar que os agressores e às vítimas de violência 

doméstica possuem um perfil. Geralmente, às vítimas são mulheres, possuem baixa 

autoestima, são caladas, conformadas e passivas.  

 

Normalmente, o homem é o agressor, maridos, ex-maridos e companheiros das 

vítimas, apresentam características comuns, como por exemplo, alcoolismo, 

autoestima baixa, problemas econômicos, dependência química e problemas com 

violência na infância, este tipo de violência pode também surgir com o sentimento de 

posse do homem com relação a mulher.      

 

Valéria Diez Scarance Fernandes (2015, P.170 apud Cavalcanti, P. 67 e 68), aborda 

a respeito dos padrões de comportamento em situações de violência:  

 

a) a violência se manifesta de maneira reiterada, sendo um padrão de 
conduta continuado; b) os agressores são geralmente homens, maridos, ex-
maridos, companheiros ou ex-companheiros das vítimas; c) os indivíduos 
que foram vítimas de maus-tratos na infância reproduzem estas condutas e, 
por isso, têm mais possibilidade de serem agressores ou vítimas; d) as 
agressões sofridas não são conhecidas até́ transcorrer um longo período de 
tempo; e) o crime doméstico se manifesta como violência física, psicológica, 
sexual, patrimonial ou moral; f) as vítimas possuem baixa autoestima e 
vários problemas de saúde; g) as vítimas vivem em estado de pânico e 
temor. Precisam de ajuda externa para assumir seu problema e encontrar 
soluções alternativas. (FERNANDES, 2015, P. 170 APUD CAVALCANTI, P. 
67 e 68).    

  

Diante disso, o artigo 5° da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha) elenca três situações 

que tratam da violência doméstica, vejamos abaixo:  

 

Artigo 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar 
contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o 
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, 
inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, 
compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se 
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por 
vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o 
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente 
de coabitação. (BRASIL, 2006).  

 



 

Do mesmo modo, a Lei n° 13.104/15 (Lei do Feminicídio) versa sobre o homicídio 

contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, levando em consideração 

apenas o gênero. Observamos abaixo:  

 

Artigo. 121. [...]  
Feminicídio 
VI – Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino: 
§ 2°-A Considera-se que há́ razões de condição de sexo feminino quando o 
crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou 
discriminação à condição de mulher. (BRASIL, 2015). 

 

Lilah de Morais Barrêto e Federico Losurdo (2016) abordam que “O feminicídio, 

compreendido como o homicídio de mulheres em razão de condições de misoginia e 

desigualdades de gênero, manifesta-se como problema crônico e alarmante na 

sociedade brasileira, com dados que revelam a sua alta incidência e crescimento”. E 

completam dizendo que “o termo serve para visibilizar o caráter sexista desses 

crimes e desconstruir a aparente neutralidade que seu enquadramento como 

homicídio pode sugerir”. 

 

É notório, que a Lei Maria da Penha e a Lei de Feminicídio atribui proteção especial 

à mulher, sendo vítima da violência no ambiente familiar e doméstico e por 

condições de discriminação à condição de mulher, que resulte em danos ou 

sofrimentos físicos, psicológicos, sexuais, ameaças, constrangimento e a privação 

da liberdade.  

 

Desta feita, como esclarecido o fenômeno da violência doméstica é um problema 

social e de saúde pública que acaba afetando todas as pessoas, todas as culturas e 

todos os países. 

 

De acordo com uma pesquisa feita pela Secretaria de Estado da Segurança Pública 

(Sesp), com reportagem de Fabiana Oliveira, Viviann Barcelos e Jaqueline Vianna, 

do g1 ES e TV Gazeta, na qual, refere-se que o Espírito Santo registrou neste ano 

de 2021, 13.993 (treze mil e novecentos e noventa e três) casos de violência 

doméstica. No ano de 2020, foram registrados 14.407 (quatorze mil e quatrocentos e 

sete) casos. A média é de 51 (cinquenta e um) denúncias por dia e a região com o 



maior número de casos é a Metropolitana da Grande Vitória, com 4.628 (quatro mil e 

seiscentos e vinte e oito) registros.  

   

Conforme a Sesp 71,5% dos registros ocorreram em residências, significando que 

10.004 (dez mil e quatro) denúncias foram referentes a agressões que transcorreram 

no ambiente doméstico.  

 

No Estado do Rio de Janeiro em 2020, cerca de 98 mil mulheres foram vítimas de 

violência doméstica e familiar. Essa apuração foi feita pelo Instituto de Segurança 

Pública (ISP-RJ) e constam do Dossiê Mulher 2021. O documento citado, aborda 

ainda 78 casos de feminicídio e pelo menos 15 deles os filhos presenciaram.  

 

Desse modo, os casos de violência doméstica aumentaram neste período 

pandêmico, um levantamento feito pelo Datafolha encomendado pelo Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública esclareceu que as agressões dentro do lar 

cresceram. Sendo que uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter 

sofrido violência neste último ano no Brasil, quer dizer que cerca de 17 milhões de 

mulheres (24,4%) sofreram violência sexual, física ou psicológica.  

 

 

3.3 A CRIAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA 

 

 

A história de Maria da Penha Maia Fernandes, que lutou por direitos e justiça, por 

ela e por todas as mulheres.   

 

Maria da Penha Maia Fernandes, em busca dos seus direitos no decorrer de 19 

anos e 6 meses, dedicou-se a combater a negligência da Justiça com relação aos 

casos de violência contra a mulher, fazendo dela um símbolo de luta por uma vida 

sem violência.  

 

Vivendo um relacionamento abusivo, no ano de 1983, Maria da Penha foi vítima de 

duas tentativas de homicídio, por parte do seu marido Marco Antônio Heredia 

Viveros. Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia, que a deixou 



paraplégica. Pouco tempo após o ocorrido, Maria da Penha voltou para casa, em 

recuperação do tiro sofrido por parte do seu esposo. Depois do primeiro crime, 

tentou eletrocuta-la enquanto tomava banho, sendo novamente o responsável por 

este crime.  

 

Marco Antônio Heredia Viveros, passou por dois julgamentos sem cumprir a 

sentença, mesmo fragilizada Maria da Penha continuou lutando e depois de toda a 

tramitação dos recursos, quase 20 (vinte) anos após o cometimento dos crimes, em 

2002 o réu foi preso.   

  

Em 1998, o caso ganhou proporção internacional. Pois, Maria da Penha, juntamente 

com o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-

americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (CLADEM) 

denunciaram o caso para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, sistema 

especial de proteção aos direitos humanos, “em busca do reconhecimento da 

tolerância da República Federativa do Brasil em tomar as providências cabíveis no 

intuito de processar e punir o seu então esposo” (GOMES; BIANCHINI, 2018, P. 

134).  

 

Devido os fatos ocorridos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos publicou 

em 2001, o relatório 54/2001. Este relatório é um documento de extrema importância 

para a compreensão da Violência contra mulher no Brasil. Tendo em vista, a 

repercussão do caso.  

 

Desta forma, o mencionado relatório aponta omissões por parte do Brasil no caso 

“Maria da Penha”, diante desse conflito internacional que trazia um problema sério 

de violação e negligência aos direitos humanos e deveres protegidos por 

documentos que o próprio Brasil assinou. (artigo 1°, da Lei 11.340/2006 - A 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos; Pacto de San José da Costa Rica; 

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

Mulher - Convenção de Belém do Pará; Convenção sobre a Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a mulher). Com a ratificação de documentos 

importantes de proteção a mulher, o Brasil “assumiu, no plano internacional, o 



compromisso de adotar medidas internas para garantir os direitos das mulheres no 

âmbito das relações domésticas e familiares”. (GOMES; BIANCHINI, 2018, P. 133) 

 

Diante dos fatos narrados, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos apontou 

que:  

 

a ineficácia judicial, a impunidade e a impossibilidade de a vítima obter uma 
reparação mostra a falta de cumprimento do compromisso de reagir 
adequadamente ante a violência doméstica. (Relatório n° 54/2001, Caso n. 
12.051, de 4-4-2001 – Maria da Penha Maia Fernandes). 

 

Ainda em observação, no caso Maria da Penha, a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos, expôs sobre:  

 
A Comissão recomenda ao Estado que proceda a uma investigação séria, 
imparcial e exaustiva para determinar a responsabilidade penal do autor do 
delito de tentativa de homicídio em prejuízo da Senhora Fernandes e para 
determinar se há outros fatos ou ações de agentes estatais que tenham 
impedido o processamento rápido e efetivo do responsável; também 
recomenda a reparação efetiva e pronta da vítima e a adoção de medidas, 
no âmbito nacional, para eliminar essa tolerância do Estado ante a violência 
doméstica contra mulheres. (Relatório n° 54/2001, Caso n. 12.051, de 4-4-
2001 – Maria da Penha Maia Fernandes). 
 
 

Portanto, após muitos debates no sentido de que fosse formulado uma lei que 

incluísse no ordenamento jurídico Brasileiro medidas para proteger as mulheres 

vítimas de violência doméstica, o projeto de Lei n° 4559/2004, foi apresentado ao 

congresso Nacional, na qual foi encaminhado e aprovado na Câmara dos Deputados 

e no Senado Federal, assim, em 7 de agosto de 2006, a lei 11.340/2006 foi 

sancionada, entrando em vigor e ficando conhecida por Lei Maria da Penha, criando 

mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar, conforme  é descrito no 

parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal:  

 

Art. 226 A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.                                   
[...]                                                                                                                                                              
§8º O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência contra a mulher 
na forma da lei específica; (BRASIL, 1988).  

 

 

4 A PROTEÇÃO DA MULHER 

 



 

No decorrer deste estudo fica claro que a Lei n° 11.340/2006 estabelece a mulher 

vítima de violência doméstica medidas de proteção e assistência. Assim, o artigo 1° 

da mesma Lei, versa sobre os mecanismos para proteger e prevenir tais crimes: 

 
Art. 1º Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica 
e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição 
Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de 
Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados 
internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil; dispõe sobre 
a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e 
estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de 
violência doméstica e familiar. (BRASIL, 2006).  
 
 

Lilah de Morais Barrêto e Federico Losurdo (2016), descrevem que “a Lei Maria da 

Penha prevê um microssistema para o atendimento mais célere, integrado e 

especializado da mulher vítima de violência doméstica e familiar”. E os mesmos 

autores indicam que:    

 
Em atenção ao caráter multifacetado e complexo dessa forma de violência, 
o diploma legal em comento previu a instituição de Juizados de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (JVDFMs), com competência cível e 
criminal para o processo, o julgamento e a execução das causas 
decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. 
(BARRÊTO; LOSURSO, 2006).  

 
 

Portanto, o poder público, a comunidade e a família desenvolverão medidas que 

certifiquem a garantia do efetivo exercício dos direitos das mulheres, na forma de 

evitar toda a negligência, omissão, descriminação, exclusão, falha e crueldade, 

vejamos o artigo 3°, §1° e §2° da Lei 11.340/2006:  

 

§ 1º O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos 
humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no 
sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. 
§ 2º Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições 
necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. 
(BRASIL, 2006).  

 

 

4.1 ALTERNATIVAS PARA EVITAR A VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art226%C2%A78


Primeiramente, o combate à violência doméstica é feito por meio de via policial, onde 

à mulher procura meios para registar o boletim de ocorrência para que possa apurar 

o crime e, depois, a punição do agressor. Sendo, a medida mais importante e 

necessária a ser tomada. 

 

Ocorre que, muitas vezes, essa denúncia causa sofrimento e um desgaste 

emocional gigantesco para as mulheres e seus familiares, por motivo dessa 

dificuldade, Maria Berenice Dias (2007, P. 15) esclarece que:     

 

engano gerado pela dificuldade que elas têm de denunciar seu agressor. 
Seja por medo, por vergonha, por não ter para onde ir, por receio de 
não conseguir se manter sozinha e sustentar os filhos, o fato é que a 
mulher resiste em buscar a punição de quem ama ou, ao menos, um 
dia amou. (DIAS, 2007, P.15).  

 
 

Neste sentido, permite-se afirmar que a falta de acolhimento adequado, a falta de 

informação, a falta de acesso aos meios jurídicos e de proteção, a falta de pessoas 

que ouçam sem julgar, tornam a denúncia ainda mais difícil. Exatamente por isso, 

que é fundamental pensar na maneira de como a vítima é recebida nestes locais e 

pela sociedade, o que necessita muito preparo, capacitação e profissionais 

qualificados nesta temática.    

 

Outra questão de grande importância, tem relação com o fato de que temos um 

número reduzido de políticas de prevenção, é sabido, sobre a dificuldade de atender 

todos os casos, porém introduzir mais medidas, materiais e informações podem 

conter o crescimento de vítimas de agressão. De modo que as mulheres possam 

viver em uma sociedade sem medo e poderão ter qualidade de vida, sem 

preocupação.  

 

Há também, como esclarecido acima, a capacitação de profissionais para atender às 

vítimas em situações de fragilidade. É essencial que os serviços de assistência 

social e às políticas públicas desenvolvam e fortalecem os programas já existentes, 

reforçando as campanhas educativas, para que as vítimas se sintam acolhidas e 

sejam munidas de informações e materiais que auxiliam na sua proteção.    

 



É por esse motivo, inclusive, que incluir as mulheres vítimas de violência doméstica 

em programas assistenciais do governo e dos municípios é fundamental, sendo 

possível, desenvolver mecanismos que possam possibilitar a inserção delas no 

mercado de trabalho, livrando-se da dependência econômica, de medo, como forma 

de melhorar a sua saúde psicológica e para reduzir o ciclo de agressão. 

 

Aliás, é de suma importância detectar os sinais na mulher que está sendo 

cruelmente maltratada, é uma alternativa para evitar a violência ou evitar a 

continuidade da mesma, “um amigo, um parente, um colega de trabalho ou um 

professor de escola do filho, por exemplo, pode ajudar a detectar esses sinais” 

(MUSZKAT; MUSZKAT, P. 65), alguns podem ser:  

 

isolamento; indisposição para conversar; desculpas frequentes para evitar 
encontros ou diálogos de cunho mais pessoal; justificativas esquisitas para 
explicar machucados; faltas no trabalho por doença; humor desanimado 
(deprimido) ou distante; evita frequentar a casa de amigos/parentes ou de 
receber em casa. (MUSZKAT; MUSZKAT, P. 64)  

 

 

4.2 A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA  

 

 

O artigo 7° da Lei 11.340/2006, elenca as diversas formas de violência doméstica. 

Portanto, o referido artigo, atualiza ao considerar as violências psicológica, 

patrimonial e moral, como formas de violência doméstica. Consequentemente “a 

violência psicológica afeta a saúde psíquica da mulher, deixando marcas que não 

aparecem no seu corpo, mas que atingem a sua autoestima e a sua identidade”. 

Soraya Fleischer e Guacira César de Oliveira, P. 25.  

 

A violência psicológica é tratada como violência emocional. A vítima costuma se 

culpar pelos ataques sofridos, sendo menosprezada, desvalorizada, humilhada, 

coagida, que, em vez de machucar o corpo, a agressão ocorre com seu estado 

psíquico e emocional. Essa violência é tão grave, que a vítima carrega os sinais 

negativos por toda a vida. Conforme descreve o artigo 7°, inciso II, da Lei 

11.340/2006:    

 



II - a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e 
perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua 
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou 
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à 
autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018). (Brasil, 
2018). 
 
 

Segundo Dias (2007, P. 47 e 48 apud Cunha e Pinto, P. 37) sobre o tema, aduzem 

que o “comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita, humilha ou 

discrimina a vítima, demonstrando prazer quando vê o outro se sentir amedrontado, 

inferiorizado e diminuído, configurando a vis compulsiva”.   

 

Dias (2007, P.48), ainda aponta que “é a mais frequente e talvez seja a menos 

denunciada. A vítima muitas vezes nem se dá conta que agressões verbais, 

silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos, são violência e 

devem ser denunciados”. E ainda afirma que “para a configuração do dano 

psicológico não é necessária a elaboração de laudo técnico ou realização de perícia. 

Reconhecida pelo juiz sua ocorrência, cabível a concessão de medida protetiva de 

urgência”.   

 

Ademais, no dia 28 de julho de 2021 foi sancionada a Lei nº 14.188/2021, que 

estipula o tipo penal nos casos de violência psicológica, acrescendo o artigo 147-B 

ao Código Penal.   

 

O texto da referida lei trata que é crime a violência psicológica, toda atitude que:   

 

“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” (BRASIL, 2021).  
 

 

Este crime prevê pena de reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a 

conduta não constitui crime mais grave. A legislação define também a respeito do 

programa de cooperação Sinal Vermelho contra a violência Doméstica, como 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13772.htm#art2


medida para enfrentar e diminuir a criminalização da conduta, é um marco 

importante no combate da violência contra a mulher.   

 

A criação do programa Sinal Vermelho é uma forma de denúncia em situação de 

violência. A vítima pode apresentar o Sinal em formato de “X” em qualquer 

repartição pública, que logo será encaminhada para um atendimento especializado, 

a fim de assegurar assistência e segurança, Lei nº 14.188/2021, artigo 2° e 

Parágrafo único:  

 
Art. 2º. Fica autorizada a integração entre o Poder Executivo, o Poder 
Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os órgãos de 
segurança pública e as entidades privadas, para a promoção e a realização 
do programa Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica como medida de 
ajuda à mulher vítima de violência doméstica e familiar.  
Parágrafo único. Os órgãos mencionados no caput deste artigo deverão 
estabelecer um canal de comunicação imediata com as entidades privadas 
de todo o País participantes do programa, a fim de viabilizar assistência e 
segurança à vítima, a partir do momento em que houver sido efetuada a 
denúncia por meio do código “sinal em formato de X”, preferencialmente 
feito na mão e na cor vermelha. (BRASIL. 2021). 
 

Portanto, permite-se reforçar que precisamos ampliar tudo sobre a violência contra a 

mulher, é fundamental ir além, sendo necessário envolver todos os fatores sociais, 

todas as politicas públicas e toda a coletividade. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

 

Desta forma, consideramos que a violência contra mulheres advindas do patriarcado 

e normalizadas pela superabundância do poder nas relações familiares ainda 

perpetuam na sociedade atual, caracterizadas por uma problemática desigualdade 

de gênero, que empregam aos valores contemporâneos preceitos enraizados pelo 

poder, concentrados exclusivamente no homem.  

 

Entretanto, diante das inúmeras evoluções normativas que possibilitaram as 

mulheres possuírem uma proteção material mais abrangente, adquirindo a tão 

sonhada equidade entre os gêneros, ainda não é suficiente para a erradicação deste 

fenômeno que assola milhares de mulheres ao longo de décadas.  

 



Neste sentido, ainda que as mulheres possuam funções pré-determinadas no âmbito 

social, surge uma nova possibilidade de desempenhar diversas funções e atividades 

benéficas à coletividade e aos seus próprios interesses, visto que, portas se abrem 

para que esta possua a sua independência e consequentemente a sua integração no 

mercado de trabalho e nas instituições de ensino, atuando em diversas áreas.  

 

Cabe aqui ressaltar que, tamanha liberdade adquirida pelas mulheres nesta 

evolução, não caracteriza a mudança da visão machista e sexista implantada na 

sociedade contemporânea, imperando a dominação sob o sexo feminino, pois, ainda 

que dispositivos legais garantam à proteção a vida, a liberdade, e a dignidade da 

pessoa humana, não conseguem, em sua totalidade, cessar as diversas violências 

sofridas por mulheres dentro de seus lares e dos ambientes onde estão inseridas.  

 

Visto isso, a Lei Maria da Penha e posteriormente a Lei de Feminicídio, criadas com 

a intenção de coibir e prevenir a violência doméstica, familiar e consequentemente à 

morte de mulheres, não possuem a eficácia esperada, uma vez que, os casos 

aumentam em grande escala, considerando os altos índices de mulheres postas em 

situações de vulnerabilidade, tendo como seus principais agressores seus 

companheiros e ex-companheiros, evidenciando o enraizamento da cultura 

patriarcal.  

 

As falhas na aplicabilidade da lei e nas medidas protetivas, acende o alerta para a 

falta de agilidade e efetividade do Poder Público diante dos mecanismos ineficazes 

de proteção e amparo as vítimas, visto que, a implantação de políticas públicas já 

propostas e realizadas, no que se refere à violência sofrida e seus meios de coibição 

e enfrentamento não surtem os efeitos propostos.  

 

Diante disso, é de suma importância à existência de uma rede de apoio para receber 

as vítimas de violência, seja ela física, psicológica, patrimonial ou sexual, atendendo-

as de forma integral, concedendo apoio após a denúncia, casas de apoio em 

situações emergentes, apoio psicológico e psiquiátrico, a implementação de 

instituições que forneçam as informações necessárias referentes ao direito das 

mulheres, orientações a respeito da importância da denúncia para a efetiva prisão do 



agressor, possibilitando assim uma maior segurança para que se sintam dignas de 

continuarem suas vidas após o trauma sofrido.  
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