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RESUMO

A Lei Maria da Penha - Lei 11.340/06 , em princípio, foi aprovada  com o intuito de resguardar e amparar as mulheres brasileiras de todos os tipos 
de violência. Para a sua efetividade, é apresentada e incentivada uma política pública com Instituições e entidades agregadas e que deveriam 
promover ações e mecanismos para concretizar  atividades protetivas e coibir a violência de gênero. Desta forma, a partir da necessidade de 
sensibilizar as pessoas no sentido de cessar os delitos, tornando a lei realmente eficaz, implantaram-se políticas públicas no combate à violência 
doméstica contra a mulher, as quais ampliaram e introduziram serviços especializados, bem como articularam serviços em prol das mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. No entanto, não só a mídia regional, como também, a nacional, estão recheadas de dados e 
informações divulgadas sobre o  aumento da violência e a culminância em fenômeno caracterizado como feminicídio. O presente trabalho, 
analisa no contexto Universitário, as discussões efêmeras acerca da referida lei, diante da realidade social no cotidiano da sociedade brasileira, 
visto que a Lei Maria da Penha, além da punição do agressor exige à adoção de políticas públicas de prevenção à violência doméstica e familiar e 
proporcionar a orientação de educação social necessária para a vítima,para o agressor e seus dependentes. Os procedimentos desta pesquisa 
implicam as leituras e fichamentos,  bibliográficos e documentais na primeira instância deste processo jus científico,bem como, a pesquisa de 
campo designada em universo e amostragem regional no Estado do Espírito Santo. Não obstante ser uma questão histórica e cultural é 
indiscutível a necessidade de erradicar a violência doméstica contra a mulher. Desta forma, apesar do avanço comportamental nas relações 
humanas e sociais, após a implantação da Lei Maria da Penha, ainda se fez necessário a adoção de medidas que a tornassem realmente eficiente 
e eficaz. Para tanto, não bastam as medidas aplicadas no âmbito das políticas públicas em vigor. É necessário uma política de educação social e 
familiar com metas,a partir da formação de caráter inovador de cultura, cujo resultado deve apontar para a minimização de processos e 
judicialização das relações familiares.
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