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RESUMO 

A busca pelo reconhecimento pleno da mulher cidadã em sentido irrestrito é 
marcada por lutas e conquistas que vão de encontro a princípios construídos 
culturalmente ao longo da formação social da humanidade e consequentemente 
do Brasil. Embora os avanços tenham sido sentidos de forma contundente nas 
últimas décadas, não se pode negar vistas em outras pautas urgentes que têm 
ficado cada vez mais evidentes, como a da violência contra a mulher, que tem 
ganhado espaço nas discussões e estudos sociais que culminam em debates 
legislativos e acadêmicos, devido ao crescente índice de violência notificado nos 
órgãos públicos que atuam no enfrentamento, na prevenção e no processo de 
ressignificação social. Apesar da Constituição Federal de 1988 dispor em seu 
texto a respeito da igualdade entre homens e mulheres, a realidade se mostrou 
adversa, uma vez que somente em 2006, após a intervenção da Corte 
Interamericana, foi promulgado a Lei nº 11.340/06, Lei Maria da Penha, que 
tratou de elencar ações afirmativas em favor da mulher e contra a violência 
doméstica. Neste sentido, tendo justificado o presente trabalho, pela relevância 
do tema, como recorte metodológico, lançaremos mão de uma pesquisa 
bibliográfica documental, na esfera paraibana, precisamente no Município de 
Campina Grande, local onde foi implantado o Centro de Referência de 
Atendimento à Mulher Profª Ana Luíza Mendes Leite, que acolhe e dá proteção 
às vítimas de violência doméstica, prestando-lhes atendimento psicossocial e 
jurídico. Neste sentido, analisou-se a problemática acerca da possibilidade da 
(in) eficácia normativa, dentro da construção histórica da legislação inerente ao 
tema, bem como, fomentar discussões e reflexões com relação às questões 
culturais envoltas do fenômeno da violência doméstica. Portanto, a presente 
dissertação dialoga também com as novas tecnologias e a influência da mídia 
no processo de divulgação e conscientização social, levando em conta as suas 
diversas acepções. Outrossim, tendo em vista o período de pandemia que se 
vivencia, e o aumento do índice de ocorrências relacionadas à violência 
doméstica percebeu-se a necessidade de discorrer sobre este fato sóciojurídico 
ocasionado pela pandemia da COVID-19. 

 
Palavras-chave: Empoderamento da mulher; Igualdade de Gênero; Efetividade; 

Dignidade da Pessoa Humana. 



ABSTRACT 

The search for full recognition of women citizens in an unrestricted sense is 
marked by struggles and achievements that go against culturally constructed 
principles throughout the social formation of humanity and, consequently, Brazil. 
Although the advances have been strongly felt in the last decades, it cannot be 
denied views in other urgent agendas that have become increasingly evident, 
such as violence against women, which has gained space in the losses and social 
studies that culminate in discussions legislative and academic, due to the growing 
rate of violence reported in public agencies that act in the confrontation, 
prevention and social resignification process. Although the Federal Constitution 
of 1988 provides in its text regarding equality between men and women, the 
reality turns out to be adverse, since it was only in 2006, after the intervention of 
the Inter-American Court, that Law 11.340 / 06, Law Maria da Penha, who tried 
to list affirmative actions in favorable of women and against domestic violence. In 
this sense, having justified the present work, by the company of the theme, as a 
methodological approach, we will make use of a bibliographic documentary 
research, in the Paraíba sphere, precisely in the Municipality of Campina Grande, 
place where the Reference Center for Assistance to Women Profª Ana Luíza 
Mendes Leite, who welcomes and protects victims of domestic violence, 
providing psychosocial and legal assistance. In this sense, the problem about the 
possibility of normative (in) efficacy was analyzed, within the historical 
construction of the legislation inherent to the theme, as well as, promoting the 
realization and reflections regarding cultural issues involved in the phenomenon 
of domestic violence. Therefore, this dissertation also dialogues with new 
technologies and the impact of the media in the process of dissemination and 
social awareness, taking into account its various meanings. Furthermore, in view 
of the period of pandemic that we are experiencing, and the increase in the rate 
of occurrences related to transmission, there is the need to discuss this socio- 
legal fact caused by the pandemic of COVID-19. 

 

Keywords: Women's empowerment; Gender equality; Effectiveness; Dignity of 

human person. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

A história da humanidade demonstra que a violência contra a mulher é 

algo que, de certa forma, adveio de uma concepção cultural, uma vez que a 

mulher não era considerada sujeito de direitos, e esta prática era comum no 

âmbito familiar. 

Não obstante a evolução social, pela qual a humanidade tem passado, 

este ato de violência, arraigado aos costumes, se torna óbice para que a história 

seja ressignificada e deixe de existir como prática avassaladora e de caráter 

público e sanitário; destarte o aparato que o Poder Público dispõe para coibir, 

assistir e educar a sociedade. 

Neste sentido, entende-se que a discussão aqui travada, se torna 

necessária e de grande relevância, uma vez que apesar de estarmos inseridos 

em uma Era Moderna, os índices de violência doméstica têm crescido 

assustadoramente. 

Entende-se, também, que a contextualização histórica da violência contra 

a mulher é fator determinante para situar a problemática, bem como suscitar a 

busca pela sua extinção. Portanto, acredita-se ser necessário esse diálogo entre 

o passado, e seus reflexos no que se entende por sociedade e seu 

comportamento atual. Sem, claro, aceitar como justificativa esse tipo de 

comportamento, tão comum na sociedade contemporânea, baseado no fator 

histórico-social. 

Verifica-se que a violência contra a mulher ainda é enraizada na cultura e 

nos costumes das sociedades e assim, os agressores tentam desmitificar a 

violência como tal, visto que, consideram, mesmo intrinsecamente, a mulher 

como “objeto” particular. 

Contudo, no segundo capítulo será importante mencionar, juntamente 

com a evolução social, emerge a evolução do Direito, através de suas normas e 

regras duras de combate à violência contra a mulher, especialmente no âmbito 

familiar, vem assumindo papel de destaque na luta contra esse tipo de prática 

delituosa que acaba por subjugar, denegrir, menosprezar, encarcerar as vítimas, 

enquanto que seus algozes se vangloriam pela impunidade. 

As legislações hodiernas se destacam em todo o mundo por enfatizarem 

a garantia de direitos da pessoa humana, embasados na Declaração Universal 
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dos Direitos Humanos. Especialmente no que tange à mulher vítima de violência 

doméstica, a garantia de direitos torna-se mais evidente tendo em vista que estas 

passam por agressões no meio familiar, local onde teoricamente deveriam se 

sentir mais protegidas. 

As normas jurídicas evoluíram com o passar dos tempos, ao ponto de 

atualmente, a legislação brasileira estar bem atualizada no que tange à proteção 

da mulher vítima de violência doméstica. Exemplo disto é a Lei nº 11.340/06, 

conhecida como Lei Maria da Penha que, desde sua vigência, tem passado por 

modificações que possibilitam cada vez mais punir os agressores de maneira 

mais contundente, buscando desta forma combater esse tipo de prática delituosa 

não aconteça. 

Outro exemplo claro de evolução legal é a Lei nº 13.104/2015, conhecida 

como a Lei do Feminicídio, que busca precipuamente a garantia e o 

endurecimento do combate ao feminicídio, efetivando a proteção de direitos da 

mulher vítima de violência doméstica. 

Percebe-se, porém, que apesar de se embasar em legislações de 

proteção da mulher vítima de violência doméstica, muitas delas voltam a sofrer 

as mesmas violências por parte dos mesmos agressores, tendo em vista o 

retorno ao convívio com seus algozes, por inúmeros fatores. Nesse sentido, 

surge a pergunta que servirá de base para o desenvolvimento desta pesquisa: 

até que ponto as normas que garantem a proteção da mulher vítima de violência 

doméstica são realmente eficazes e têm atuado para reduzir tais violações de 

direitos? 

Sem ter a intenção de aprofundar e esgotar a discussão, o terceiro 

capítulo trata da influência e do poder da mídia como ator transformador dessa 

condição de constante violação de direitos. Bem como, a presente pesquisa 

busca analisar neste capítulo o uso e a efetividade dos instrumentos protetivos 

da mulher vítima de violência doméstica, e sua influência como ferramenta de 

combate a esta prática. 

Em sequência ao exposto, no quarto capítulo será trabalhado o marco 

infraconstitucional do combate à violência doméstica. Avaliando a sua 

potencialidade, demonstrando, brevemente, os índices de crimes dessa 

natureza, tanto no território brasileiro, como na Paraíba, polo da pesquisa ora 

apresentada. 
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Já com o corte metodológico feito, no quinto capítulo será abordado a 

atuação do Centro de Referência de Apoio à Mulher - CRAM na Paraíba e, 

especificamente no município de Campina Grande, os avanços e as limitações 

no enfrentamento da violência doméstica. 

Como a sociedade está em constante transformação, houve a 

necessidade de discorrer, no sexto capítulo, sobre um “novo” cárcere, o 

isolamento ocasionado pela pandemia da covid-19, e os reflexos na incidência 

da violência doméstica. 

Neste sentido, acredita-se que a presente pesquisa se justifica pela 

relevância social e acadêmica do tema em análise. Em se tratando de relevância 

social, tem-se que o tema em estudo possui grande importância para toda a 

sociedade, vez que a disseminação da informação, especialmente no que tange 

à garantia de direitos é fator determinante para a evolução social e a 

concretização dos direitos constitucionalmente tutelados. 

Em termos acadêmicos, a relevância do tema aqui pesquisado também 

possui grande evidência, vez que a dignidade da pessoa humana e a garantia 

de direitos são pontos-chave de grandes estudos jurídicos na atualidade. 

Distante e sem a pretensão de esgotar o assunto, que é por demasiado 

vasto e rico de nuances a serem exploradas em outros estudos, buscou-se 

extrair nesta pesquisa o cerne da questão através de uma análise lógica e 

objetiva na legislação e na doutrina. 

Portanto, importante mencionar que foram utilizados instrumentos 

diversos, tendo como pressuposto para o alcance do objetivo proposto, sendo 

este estudo caracterizado por ser de cunho bibliográfico e documental, de 

natureza aplicada, do tipo descritivo e análise qualitativa. 

Em se tratando da natureza desta pesquisa, podemos classificá-la como 

aplicada ou empírica, tendo em vista que suas características são embasadas 

na busca da utilização dos conhecimentos adquiridos, com vistas a gerar 

conhecimentos que possam servir para o desenvolvimento social, de maneira 

útil. 

Tendo inicialmente a necessidade de uma análise acerca dos materiais 

escritos referentes ao tema em estudo, tem-se que a pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de 
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livros e artigos científicos. As consultas foram feitas em livros específicos acerca 

do tema em análise. (LAKATOS e MARCONI, 2006). 

Para contextualizar o tema em estudo, utilizou-se análise textual e 

documental, realizada a partir de documentos novos ou antigos, considerados 

cientificamente autênticos. (GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Quanto aos objetivos gerais, a pesquisa aqui desenvolvida pode ser 

enquadrada no tipo descritivo, que busca descrever as características de 

determinada população ou fenômeno, sabendo que sua finalidade é identificar 

os fatores que o ocasionam. (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). 

Quanto à análise dos dados, este estudo é explicitamente de cunho 

qualitativo, vez que este tipo de metodologia de pesquisa possui como 

característica principal evidenciar a compreensão científica de um fenômeno 

social, partindo de uma análise aprofundada e científica do tema em estudo. 

(RICHARDSON, 1999) 

A coleta de dados, realizada nos arquivos do CRAM, situado no município 

de Campina Grande, Estado da Paraíba, se caracteriza por compilar 

informações acerca do tema em estudo, tendo como objetivo principal o 

esclarecimento do fenômeno pesquisado, evidenciando que o instrumento 

técnico para o registro e medição dos dados deve ser válido, confiável e preciso 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009). 

Desta feita, acredita-se que a contribuição aqui apresentada, possa 

suscitar na provocação acadêmica e social, com a finalidade de fomentar e 

promover a dignidade da pessoa humana e a efetivação dos direitos dispostos 

constitucionalmente. 
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CAPÍTULO 1. PATRIARCALISMO VS. FEMINISMO NO UNIVERSO 
NACIONAL – UMA ABORDAGEM NECESSÁRIA 

 
No Brasil, ao questionar os índices de violência doméstica contra a mulher 

no ambiente familiar, verifica-se uma série de fatores culturais, históricos e 

religiosos que contribuíram ao longo da História para uma prática reiterada 

dessas ações1, haja vista que muitas são as vítimas desta negligência tendo 

como uma das causas a falta de fiscalização. Verifica-se, que surgiram muitos 

movimentos populares feministas, no entanto, as denúncias eram invisibilizadas 

pela própria construção cultural, permanecendo em diversos aspectos esse 

contexto de submissão e violência veladas2. 

Neste ponto, aborda-se a luta e autoafirmação feminina para superar a 

ação do patriarcado contemporâneo enquanto instituição influenciadora e 

organismo impactante no cotidiano das mulheres dentro da sociedade, tanto no 

setor público quanto no privado. Trata-se de expor estes elementos no território 

brasileiro, com um recorte no Nordeste, onde o patriarcado ainda é arraigado, 

advindo de uma época colonial3, ideia reproduzida pelo senso comum e 

corroborado por estatísticas. 

É uma luta que ganha contornos legais através dos Tratados e 

Convenções Internacionais ratificados pelo Brasil e tem sido enriquecida com 

leis específicas que alteram significativamente a legislação em prol das 

mulheres. Alinhadas às mudanças legislativas estão as medidas de reeducação 

desenvolvidas pelos movimentos de mulheres e poderes públicos; um trabalho 

que determina transformações nos padrões culturais brasileiros, com o aumento 

da visibilidade da mulher nos espaços sociais. 

Com a dinâmica destas transformações, são inegáveis as conquistas das 

mulheres brasileiras nas últimas décadas; no entanto, a violência a que são 

 
 

1 NARVAZ, Martha Giudice. Sílvia Helena Koller. Famílias e patriarcado: da prescrição 
normativa à subversão criativa. Psicologia e Sociedade. Versão online ISSN 1807-0310. 
Disponível em: https://doi.org/10.190/S0102-7182200000100007. Acesso em: 30 de set. de 
2020. 
2 CASTRO, Bárbara. Brasileiras na Luta. Mulheres na Luta 150 anos em busca de Liberdade, 
Igualdade e Sororidade. Org. Marta Breen e Jenny Jordahl. Editora Schwarcz S.A. Ed. 
Seguinte. 2019. 
3 Na época do Brasil colonial, lei permitia que marido assassinasse a própria mulher. 07 
de julho de 2013. Disponível em: https://www.geledes.org.br/na-epoca-brasil-colonial-lei- 
permitia-que-marido-assassinasse-propria-mulher/. Fonte: Jornal do Senado. Acesso em: 02 de 
out. de 2020. 

https://doi.org/10.190/S0102-7182200000100007
https://www.geledes.org.br/na-epoca-brasil-colonial-lei-permitia-que-marido-assassinasse-propria-mulher/
https://www.geledes.org.br/na-epoca-brasil-colonial-lei-permitia-que-marido-assassinasse-propria-mulher/
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submetidas ainda é uma questão social grave com consequência na vida de 

cada uma delas. 

O Instituto de Pesquisa Aplicada- IPEA4 aplicou, em 2014, uma pesquisa 

domiciliar e presencial através do Sistema de Indicadores de Percepção Social. 

(SIPS) para verificar a tolerância social à violência contra as mulheres; esta, 

revelou que, de modo geral, a população brasileira ainda possui uma visão de 

família nuclear em que o homem é percebido como o chefe da família, cabendo 

à mulher o papel prescrito pelo modelo patriarcal heteronormativo. 

Neste contexto, a mulher vive agressões diversas, sendo “o patriarcalismo 

uma constante social tão profundamente enraizada que domina todas as outras 

formas políticas, sociais ou econômicas, gerando um estado de exclusão e 

discriminação social da mulher pautado na crença de uma superioridade 

masculina”.5 Daí, a necessidade de criar instrumentos legais para coibir e 

prevenir a violência doméstica e familiar contra as mulheres e punir seus 

agressores, respeitando assim, os direitos humanos, independentemente de 

qualquer coisa; produzindo, quando necessário, os efeitos punitivos, garantindo 

assim, a dignidade humana como um papel de destaque na proteção da mulher 

vítima de violência doméstica. 

 
1.1. Uma sociedade machista: o recorte regional e cultural do Nordeste 

 
Por um passado de subordinação ao poder masculino marca-se a história 

da luta feminina, em que as funções delegadas à mulher eram somente a 

procriação, a manutenção do lar e a educação dos filhos por serem consideradas 

desiguais em relação aos homens e incapazes de desempenhar diversos papéis 

sociais. 

Desde tempos idos, o domínio masculino foi exercido sobre a mulher, por 

ser considerada inferior e digna carente de proteção. As mulheres, por vários 

 

4 SIPS 2014 – Sistema de Indicadores de Percepção Social – Tolerância social à violência contra 
as mulheres. Rafael Guerreiro e Natália Fontoura. Abril de 2014. Disponível em 
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21826&catid=4&I 
temid=2. Acesso em: 10 de fev. de 2019. 
5 AGUIAR, Neuma. Patriarcado, sociedade e patrimonialismo. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922000000200006. 
Sociedade. Estado. Vol. 1 nº 2 Brasília, junho/dezembro. 2000. Acesso em 10 de fevereiro de 
2019. 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21826&catid=4&Itemid=2
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=21826&catid=4&Itemid=2
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922000000200006
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séculos, viviam submissas, não possuindo direitos sociais e políticos, sendo 

vistas como “propriedade” de seus pais ou maridos e, na ausência destes, dos 

irmãos. Nessa complexidade social, os papéis femininos eram afirmados a partir 

de uma anulação total da figura feminina, sem o reconhecimento da sua 

individualidade. 

O machismo tirou oportunidades e violou direitos fundamentais das 

mulheres, que passou por séculos e séculos de inferiorização, submissão e 

desqualificação, acorrentada culturalmente à concepções e demandas 

machistas, destinada a ser apêndice do homem, jamais sua semelhante. 

Para Lerner (2019, p. 43), com a desculpa da maternidade como “a maior 

meta da vida das mulheres”, muitos pensadores advogaram que viram a divisão 

sexual como sendo justa e funcional. A força biológica dos homens, sua 

experiência em caças, foram exemplos usados na justificativa de construção do 

pensamento patriarcal de dominação: 

A consequente explicação da assimetria sexual coloca as causas da 

submissão feminina em fatores biológicos pertinentes aos homens. A maior força 

física, a capacidade de correr mais rápido e levantar mais peso e a maior 

agressividade dos homens, faz com que eles se tornem caçadores. Portanto, 

tornam-se os provedores de alimento nas tribos e são mais valorizados e 

honrados do que as mulheres. As habilidades decorrentes da experiência em 

caça, consequentemente, permitem que se tornem guerreiros. O homem- 

caçador, superior em força, habilidade e com experiência oriunda do uso de 

ferramentas e armas, “naturalmente” vai proteger e defender a mulher, mais 

vulnerável, cujo aparato biológico a destina à maternidade e aos cuidados com 

o outro. 

Por fim, esta explicação determinista do ponto de vista biológico advém 

da Idade da Pedra6 até o presente, pela afirmação de que a divisão sexual do 

trabalho com base na “superioridade” natural do homem é um fato, e, portanto, 

 
 

6 Período Neolítico (de 8000 a.C. até 5.000 a.C.), é o segundo período da pré-história, 
chamado também de Idade da Pedra. Sua principal característica era o desenvolvimento das 
sociedades agropastoris. O Homo sapiens, como conhecido, já possui algumas características 
comparadas as atuais, possui linguagem, desenvolve técnicas de cultivo e cria animais. 
(“História da Educação – Período Primitivo” em Só Pedagogia. Virtuous Tecnologia da 
Informação, 2008- 2020. Disponível em: http://www.pedagogia.com.br/história/primitivo.phd.) 
Acesso em: 12 de outubro de 2020. 

http://www.pedagogia.com.br/histÃ³ria/primitivo.phd


19 
 

continua tão válida hoje quanto era nos primórdios da sociedade humana, 

causando impactos sóciojurídico que reverberam na atualidade 

Ainda Scaffo (2013, p. 57) apresenta que a influência da linguagem sobre 

a mulher e seu papel, é a concepção de que para ela caberia apenas no espaço 

privado, o que restringe a ampliação de suas capacidades intelectuais, 

resultando no atraso de sua participação na vida política. Quer dizer, esses 

argumentos reforçam, de forma paradigmática, a ideologia patriarcal, através da 

dicotomia de gêneros. Tais princípios de fragilidade são enraizados na 

linguagem, no comportamento, que ecoam até a atualidade e perpetuam as 

desigualdades entre os gêneros masculino e feminino. 

Observa-se que as exigências protocolares relativas ao espaço privado 

incidem muito mais sobre a mulher. A aderência às normas e costumes 

familiares, que se organiza em torno da mãe pela dependência e em torno do 

pai pela obediência, torna a mulher-filha herdeira de uma cultura de 

subordinação e desvalorização. Ao receber prescrições que atravessam 

gerações de lugar secundário, a mulher desenvolve altíssimo grau de 

identificação com um passado formatado por concepções patriarcais, cujo relevo 

atravessa seu imaginário, não lhe permitindo discernir se o traço identitário é 

fruto de uma memória herdada. Esta assunção dos protocolos de gênero 

transmitidos pela mãe faz com que seja estabelecido um pacto de manutenção 

do enquadramento comportamental, por vezes silencioso, entre filha e mãe. 

Essa pouca ou nenhuma valorização da mulher fez com que muitas 

ansiassem apenas inspirar o amor e cuidar de sua família, já que para isso estas 

eram naturalmente disciplinadas. Assim declara Wollstnecraft (2016, p. 18-19): 

Na luta pelos direitos da mulher, meu principal argumento baseia-se 
neste simples princípio: se a mulher não for preparada pela educação 
para se tornar a companheira do homem, ela interromperá o progresso 
do conhecimento e da virtude; pois a verdade deve ser comum a todos 
ou será ineficaz no que diz respeito a sua influência na conduta geral. 
Como se pode esperar de uma mulher que ela colabore, se nem ao 
menos sabe por que deve ser virtuosa? A não ser que a liberdade 
fortaleça sua razão, até que ela compreenda seu dever e veja de que 
maneira este está associado ao seu bem real. Se as crianças têm de 
ser educadas para entender o verdadeiro princípio do patriotismo, suas 
mães devem ser patriotas; e o amor à humanidade, do qual surge 
naturalmente uma serie de virtudes, só pode nascer caso seja 
considerado o interesse moral e civil da humanidade; mas, hoje, a 
educação e a situação da mulher deixam-na de fora de tais 
indagações. 
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É perceptível, ainda em nossa sociedade, que o tratamento dispensado à 

mulher a coloca em posição de inferioridade em relação ao homem, uma cultura 

dominante que ainda carregamos, a visão patriarcal, muito presente na época 

colonial, na qual o homem era o senhor da palavra e do poder. Verifica-se que 

muitos espaços ainda “pertencentes” aos homens, quase com exclusividade, 

característica de lugares políticos, herança dessa cultura patriarcal, vem 

sofrendo mudanças com o decorrer dos anos, sendo ocupados por mulheres que 

buscam o seu lugar e o reconhecimento de sua capacidade política e social. 

Dessa forma, ao longo da História, a humanidade confronta-se com casos 

de violência intrafamiliar – tendo como foco a figura da mulher – e tal violência 

era considerada normal, posto que a família surgiu submissa ao antigo pátrio 

poder, que detinha todos os direitos sobre a vida dos filhos e esposa devido a 

sua condição. Tal prática chegou a ser considerada banal e legal, a mulher tinha 

de suportar sem queixa; na Idade Média, por exemplo, o esposo poderia punir 

sua esposa para repelir um comportamento considerado por ele inadequado ou 

para reivindicar sua superioridade. Os atos eram considerados legais desde que 

não quebrassem ossos ou deixassem hematomas na face de sua companheira 

para não chamar atenção da família e sociedade. 

Diante disso, Beauvoir (1980) afirma não ter esperança na capacidade de 

uma mulher individualmente vencer a opressão feminina, dada as questões 

socioculturais e econômicas que se tornam óbices nesse rompimento das 

práticas de violência. Em decorrência desses fatores, a autora, ainda que seja 

simpática a iniciativas individuais, afirma que estão todas condenadas ao 

fracasso, devido o contexto histórico-cultural (BEAUVOIR, 1980, v. 2, p. 393). 

A “mulher independente” não é produto de um projeto individual, e sim do 

conjunto de instituições e práticas culturais do mundo em que vive. Contra a 

opressão construída socialmente, a transformação individual é indispensável, 

mas insuficiente, a luta contra a opressão feminina pressupõe mudanças nas 

leis, instituições, costumes, opinião pública, nas condições econômicas e 

profissionais de todas as mulheres. E essas mudanças não podem ser 

alcançadas individualmente. 

Beauvoir (1980) incentiva as mulheres à ação coletiva, uma luta que 

emancipará não apenas as mulheres, mas também os homens. Isso porque, na 
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dialética de Beauvoir, a luta contra a opressão é a luta pelo reconhecimento 

mútuo. Assim, nas palavras Bauer: 

A rejeição de Beauvoir da retratação sombria das relações humanas 
transforma o encontro com o Outro não em uma condenação a uma 
luta interminável com o Outro, mas, sim, como uma oportunidade de 
captar duas importantes verdades: sobre nós mesmos, a de que somos 
fundamentalmente ambíguos, e sobre o Outro, especialmente a de que 
ele ou ela não é apenas um espelho. (BAUER, 2001, pp. 175, 233). 

 

Apesar de já terem sido alcançadas algumas conquistas sociais 

femininas, somente no século 20, por volta da década de 40, o feminismo 

começa a mostrar esperança de um futuro diferente e as mulheres capazes de 

representar os seus interesses. Com o avanço científico e tecnológico, após as 

grandes guerras mundiais, e a necessidade de mão de obra barata, a mulher 

toma o lugar de assalariada e passa a conquistar, gradual e arduamente, direitos 

e garantias para a consolidação de igualdade entre os gêneros, como o voto, 

divórcio, licença maternidade entre outros. (BAUER, 2001). 

Mesmo com décadas de luta e avanços consolidados, a jornada para as 

mulheres não é fácil, a igualdade não atingiu níveis aceitáveis e almejados pela 

população feminina, pois, ainda hoje, a mulher está exposta à violência e 

opressão, mantida por uma maioria machista, que é parte dominante da 

sociedade, mas que precisa ser justa e igualitária. Os índices de violência 

praticada contra elas são assustadores. Desse modo, mesmo administrando o 

cotidiano doméstico e buscando vagas no mercado de trabalho, elas ainda 

devem conquistar legitimidade e respeito social tanto em casa, para com o 

companheiro, quanto na sociedade em que estão inseridas. (BAUER, 2001). 

Tendo em conta o objeto específico da presente dissertação, tomar-se-á 

como referencial a questão feminina a partir do lugar de fala da mulher sertaneja, 

da mulher nordestina, em especial aqueles olhares e sentires, resultado do 

sofrimento diante da violência vivenciada, coletados junto ao Centro de 

Referência de Atendimento à Mulher (Cram), da cidade de Campina Grande – 

no estado da Paraíba. 

De todo modo, a violência contra a mulher é uma prática disseminada por 

toda a região, desde muito tempo, e os números mais recentes demonstram que 

a tendência não aponta para uma diminuição. Em pesquisa realizada pela 
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Organização das Nações Unidas (ONU)7, durante o ano de 2017, envolvendo 

cerca de 10.000 mulheres, dos nove estados da Região Nordeste, sob o título 

Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher e divulgada no dia 25 de novembro de 2019, quando se 

comemora o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra a Mulher, 

esse levantamento mostrou dados verdadeiramente desanimadores, a saber: a 

“pesquisa que revela que 27% de todas as brasileiras do Nordeste, com idades 

entre 15 e 49 anos, já foram vítimas de violência doméstica ao longo da vida. Na 

região, 17% das mulheres já foram agredidas fisicamente pelo menos uma vez” 

(ONU, 2017, p. 01). 

Salvador, Natal e Fortaleza ostentam o título negativo de cidades mais 

violentas para as mulheres, quando consideradas as agressões físicas 

domésticas, com índices respectivos de 19,76%, 19,37%, e 18,97%. No entanto, 

os índices para as cidades de Maceió (69%) e Recife (53%), relativos à 

frequência da violência doméstica despontam com uma incidência que beira ao 

imponderável. 

Uma das descobertas mais alarmantes é sobre a transmissão da 
violência entre gerações. Quatro a cada dez mulheres que cresceram 
em um lar violento sofreram o mesmo tipo de violência na vida adulta. 
Ou seja, há uma repetição de padrão em seu próprio lar. A chamada 
Transmissão Intergeracional de Violência Doméstica (TIVD) é definida 
como um mecanismo de perpetuação de agressões que, segundo os 
estudos, sugere maior incidência de violência doméstica em lares onde 
a mulher, seu parceiro ou ambos estiveram expostos à violência na 
infância. (ONU, 2017, p.02) 

 
Os casos de violência no Nordeste são alarmantes por causa da cultura 

machista, desigualdade socioeconômica e falta de educação de gênero. A ideia 

de que as mulheres são propriedades dos homens é algo que se vai 

internalizando desde a infância. 

Desta forma, se faz imprescindível que o Estado e a própria sociedade 

tenham uma função social de apresentar novos caminhos a serem seguidos no 

combate à violência de gênero, fazendo com que se pense que as atuações 

 

 

7 Os números são da Pesquisa de Condições Socioeconômicas e Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, divulgada pela agência das Nações Unidas e elaborada pela Universidade 
Federal do Ceará (UFC), o Instituto Maria da Penha e o Institute for Advanced Study in Toulouse. 

Análise foi financiada pela Secretaria de Políticas para as Mulheres e teve o apoio também do 
Instituto Avon. 
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devam ser mais generalizadas e não ocorram apenas do maior para o menor, ou 

seja, das leis para o povo, mas que aconteçam mudanças que vislumbrem a 

formação do cidadão e que seja propagada pelos nossos meios educacionais. 

Para além dessas questões legais, seja ressignificado, e diretamente no 

nordeste brasileiro, suas tradições culturais, morais e sociais que muitas vezes 

sustentam o argumento de violência contra a mulher. 

Desta forma, cabe aqui sublinhar uma questão muito importante em 

relação aos dados que envolvem a questão da violência contra a mulher 

nordestina: gênero e etnia são vetores que se interpenetram de maneira distinta 

e cruel e que independem de classe social. Isso porque “o peso da violência 

doméstica também é maior quando há uma divisão entre brancas e negras”. Uma 

a cada quatro entrevistadas na pesquisa promovida pela ONU e que se 

autointitulavam da cor negras, afirmaram lembrar de episódios passados de 

violência contra sua genitora. No entanto, entre a entrevistadas brancas, o 

número baixou consideravelmente — uma a cada cinco revelou ter presenciado 

alguma agressão (ONU, 2017, p.02). 

Nos dias de hoje ainda é muito comum a mulher ser alvo da violência 

masculina, como se suas capacidades fossem limitadas se comparadas aos 

homens. Em vários espaços sociais é comum perceber que as mulheres são 

inferiorizadas, é tratada por muitos (tanto homens como mulheres) na sociedade 

com submissão perante os homens, pois a maioria deles ainda alimenta a ideia 

de que a mulher deve restringir-se ao papel de mãe e dona de casa, tendo a 

obrigação de aceitar os costumes machistas que ainda perduram na sociedade 

atual. 

De acordo com Silva (2010) às mulheres era reservado um lugar de menor 

destaque. Seus direitos e seus deveres estavam sempre voltados para a criação 

dos filhos e os cuidados do lar, portanto, para a vida privada. 

Para Beauvoir (2009), a situação de inferioridade da mulher não parte de 

um destino biológico que a reduza a mãe e esposa. Esses atributos 

culturalmente são construídos no seio de uma sociedade. Para ela, a Biologia 

não é suficiente para determinar a superioridade masculina. 

Mesmo sendo estudada cientificamente a diferença de biótipo da mulher 

em comparação ao homem, esta, não é suficiente para se compreender a mulher 

com menos direitos ou valores perante o homem. A mulher não deve se restringir 
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a esse dado biológico. O fato do homem ter um biótipo mais ou menos forte, não 

lhe outorga nenhuma supremacia. Portanto, as capacidades físicas da mulher só 

as limitariam se fosse um fator essencial para sua sobrevivência, de maneira que 

em um mundo de tecnologias em que a força física não é mais um meio de 

sobrevivência, essa superioridade perderia o sentido. 

A realidade é que as mulheres sempre estiveram onde os homens 

permitiram sem ultrapassar os limites fixados por eles. Se elas participavam na 

política ou em algum outro campo da sociedade, segundo Beauvoir foi porque 

lhes foi concedido esse direito por parte dos homens. Portanto, “O prestígio que 

goza aos olhos dos homens, é deles que o recebe”. (BEAUVOIR, 2009, p.113). 

 

1.2. Mulher nordestina no vislumbre dos movimentos feministas que 

aportam no século XXI 

 
Se a efetivação de normas garantidoras de direitos das mulheres vítimas 

de violência doméstica e familiar é algo historicamente registrado no contexto 

legislativo brasileiro, desde o século XX, a luta silenciosa dessas mulheres já 

vem de longe. Vez por outra, algumas vozes conseguiam se fazer ouvidas, ainda 

que de forma breve, para restarem propositalmente esquecidas pelo peso 

masculino de nossa história. Esse é o caso da escritora e precursora do 

feminismo em nosso país, Nísia Floresta, natural do Rio Grande do Norte, que 

em pleno século XIX, rompeu todas as estruturas e convenções morais 

estabelecidas, revolucionando seu viver. 

A trajetória de Nísia Floresta é retratada pela professora Alana Lima, na 

obra “O Encontro do Direito com a Narrativa Literária”, organizado pela 

professora Edna Raquel Hogemann e Érica Arruda. Em artigo intitulado: “A 

Mulher que habitava em Nísia Floresta”, a autora apresenta uma mulher 

guerreira e sem qualquer temor que ousou desafiar a ordem estabelecida ao 

abandonar o matrimônio que lhe foi imposto com somente treze anos de idade. 

Nessa luta pela garantia de direitos, os movimentos feministas e de 

mulheres no Brasil assumem papel de destaque, tendo em vista as dificuldades 

superadas, as tensões sofridas, os percalços enfrentados com o único objetivo 

de concretização de políticas públicas de articulação que efetivassem o papel do 
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Estado e a força jurídica como ferramentas para garantia de direitos das 

mulheres. 

A história dos movimentos feministas e de mulheres no Brasil encontra- 

se associada à onda de feminismo ocorrida na década de 1970, quando as lutas 

por garantia de direitos e reconhecimentos perante a sociedade se evidenciaram 

especialmente na luta contra a ditadura militar no Brasil (PEDRO, 2006). 

A luta contra ditadura militar de 1964 e a atuação dos grupos de 
esquerda no Brasil marcam profundamente o feminismo brasileiro, pois 
é um momento em que as mulheres se envolvem com as lutas sociais 
e passam a participar ativamente das ações e estratégias de 
resistência ao regime. Todavia, é um momento em que se deparam 
com a discriminação nos grupos e partidos de esquerdas aos quais 
pertenciam, ao mesmo tempo em que entram em contato com o 
movimento feminista internacional e passam a reivindicar, como parte 
da luta contra as opressões, o fim da violência contra as mulheres, 
pautadas politicamente pela luta contra o patriarcado e pelo direito ao 
corpo e ao prazer (OLIVEIRA, 2017). 

 

A luta enfrentada pelos movimentos feministas e de mulheres no Brasil 

possui nuances bem evidentes de busca pela igualdade e garantia de direitos, 

visto que desde os primórdios da sociedade brasileira, as mulheres sempre 

sofreram discriminação, fator este determinante para o surgimento de debates e 

reflexões acerca do papel da mulher contra a ditadura imposta, especialmente 

no que tange à violência doméstica e familiar. (OLIVEIRA, 2017). 

Havia, assim, muita resistência dos grupos políticos em aceitarem 

mulheres em suas formações, ou até mesmo quando elas eram aceitas, não era 

permitido discutir sobre questões de violência doméstica e sexual, por exemplo, 

tendo em vista o temor em serem vistos com “maus olhos” por parte das classes 

que apoiavam estes grupos e partidos políticos, caracterizadas principalmente 

pelo modo de vida patriarcal. (COSTA, 2005). 

Essas tensões dentro dos grupos e partidos de esquerda, assim como 
o contato das mulheres com as organizações de base e seu 
enraizamento nas experiências cotidianas dos moradores das 
periferias pobres que dirigiam suas demandas ao Estado como 
promotor de bem-estar social contribuíram para construção dos 
caminhos trilhados pelo movimento feminista no Brasil. Neste ponto, 
podemos afirmar que dessas experiências emergem duas questões 
principais que orientaram as ações feministas no campo da violência 
doméstica: a necessidade de autonomia do movimento feminista e a 
necessária relação com o Estado (OLIVEIRA, 2017). 

 

A atuação da mulher no cenário político brasileiro foi bastante conflituosa, 

tanto que até atualmente a participação feminina ainda é bem menor que a 
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masculina, evidenciando ainda o modelo patriarcal que insiste em demonstrar 

suas fortes raízes no meio social brasileiro. 

Tendo como foco a busca pela igualdade de todos, a Organização das 

Nações Unidas declarou que 1975 seria o Ano internacional da Mulher, fato este 

que comprovou o empoderamento do sexo feminino em meio à sociedade 

machista da época. O ano de 1975 foi determinante para que as mulheres 

organizadas passassem a se articular com vistas à articulação do movimento 

feminista no Brasil, considerando a forte discriminação que este movimento 

sofria perante a sociedade. (GREGORI, 1993). 

O estímulo dado aos debates públicos sobre as questões das mulheres 
no Ano Internacional da Mulher e as tensões em torno das “questões 
específicas” das mulheres e a “pauta geral” defendida pelos grupos e 
partidos de esquerda no contexto de luta contra a ditadura militar, 
estimularam a realização de diversos eventos sobre os direitos das 
mulheres. Nesse contexto, destacam-se os Congressos Paulistas nos 
anos de 1980, espaços em que a questão da autonomia dos 
movimentos de mulheres é amplamente debatida e que a violência 
doméstica é colocada como pauta prioritária (GREGORI, 1993, p.21). 

 

O caminho para a efetivação das normas garantidoras de direitos das 

mulheres teve um longo percurso na história legislativa brasileira. A violência 

contra a mulher, especialmente à ocorrida no meio familiar, sempre foi ponto 

chave das discussões políticas dos grupos que vislumbravam a proteção legal 

desta que ainda permanecia em circunstâncias de submissão e de 

vulnerabilidade social. 

Nesse contexto, surge ainda na década de 1980 o SOS-Mulher (cujo 

objetivo era atender mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, através 

de atendimento realizado por médicas, psicologias, advogadas, dentre outras 

profissionais que atuavam de maneira voluntária); esta foi uma das primeiras 

ações estatais que possibilitaram a aprovação da Lei Maria da Penha. 

Verifica-se, contudo, que o Poder Judiciário sempre manteve um 

posicionamento resistente no que tange às perspectivas não-androcêntricas 

impostas pelo feminismo em busca da proteção da mulher em todas as formas. 

(OLIVEIRA, 2017). 

A violência contra a mulher desempenhou um importante papel para o 
movimento de mulheres no Brasil. Nos anos 80, favorecidos pelo 
processo de redemocratização política que se instalava na sociedade 
brasileira, o movimento de mulheres passou a buscar um diálogo com 
o Estado, cobrando a urgência de políticas que dessem respostas 
institucionais de prevenção e punição da violência praticada contra a 
mulher (IZUMINO, 2003, p.12). 
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A pressão ocasionada pelos movimentos feministas trouxe para a 

realidade social brasileira a possibilidade de criação de meios e ferramentas 

jurídicas capazes de garantir a proteção destas contra os seus algozes, bem 

como fundamentar a proteção da dignidade humana das mulheres que eram 

vítimas de violência doméstica e familiar através da punição, de maneira eficiente 

e eficaz e não mais tratando os crimes de violência doméstica e familiar como 

crimes de menor potencial ofensivo, como determinados na Lei nº 9099/95. 

Nesse contexto de conquistas a serem alcançadas pelas mulheres na luta 

contra a violência sofrida no meio familiar, a efetivação das políticas públicas de 

combate à violência doméstica e familiar assume destaque, vez que a partir da 

atuação dos movimentos feministas, foram sendo traçadas as linhas a serem 

seguidas com vistas a proteção da mulher de maneira eficaz, destacando-se os 

seguintes pontos: 

A necessidade de campanhas de prevenção; a criação de instituições 
que pudessem fornecer atendimento jurídico e psicológico (delegacias 
especializadas e casas abrigo); capacitação em perspectiva anti- 
machista dos profissionais que atuam nas instituições de atendimento 
à violência contra as mulheres; a reformulação da legislação 
discriminatória contra as mulheres; atribuição de dotação orçamentária 
própria; participação da sociedade civil e das mulheres nos conselhos 
de direito; e viabilização da participação do movimento de mulheres na 
elaboração, execução e acompanhamento das políticas oficiais 
(OLIVEIRA, 2017, p.14) 

 

Fica evidente, pois, que a década de 1980 foi determinante para a 

efetivação da relação entre os movimentos feministas e de mulheres com o 

Poder Público, o Estado. (SANTOS, 2010). 

Frutos da luta para a garantia de direitos da mulher, tem-se a efetivação 

da Lei Maria da Penha, marco determinante para a punibilidade de crimes contra 

a mulher no meio domiciliar. Além disto, o desuso das regras contidas na Lei 

9099/95, que dava o status de crime de menor potencial ofensivo à violência 

doméstica e familiar e a consequente criminalização deste tipo penal. 

A criação de inúmeros órgãos de proteção da mulher, a exemplo das 

Delegacias Especiais de Atendimento às Mulheres, cujas características 

possibilitam o melhor acolhimento das vítimas deste tipo de violência, todos 

mecanismos que visam a proteção da mulher, todos frutos das lutas dos 

movimentos feministas e de mulheres no Brasil. (OLIVEIRA, 2017). 
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Outro grande marco para o desenvolvimento das ações de proteção da 

mulher foi a década de 1990, quando se iniciou a realização de Conferências e 

Encontros Internacionais cujo objetivo era fortalecer os movimentos feministas e 

de mulheres do Brasil. Estes encontros possibilitaram a articulação destes 

movimentos internacionalmente, tendo como objeto principal a garantia de 

direitos, além de buscar estabelecer estratégias para o desenvolvimento de 

políticas públicas juntamente com o Poder Estatal. (OLIVEIRA, 2017). 

As transformações recentes ocorridas na sociedade mostraram um novo 

padrão de comportamento no que diz respeito ao olhar sócio jurídico para a 

violência contra a mulher. Ao longo do século XX, os movimentos de mulheres 

colocaram questões relativas ao reconhecimento de suas demandas 

específicas, à necessidade de maior participação nas esferas de poder e à 

efetiva igualdade de direito entre homens e mulheres. No Brasil, estas mudanças 

ocorreram através de iniciativa popular, pautando-se em Tratados 

Internacionais, pressionando os governos para aprovação de leis que 

reconhecessem a situação de violência contra as mulheres. 

Com desafio de enfrentar o combate a estas violências, o movimento de 

mulheres, através das organizações não governamentais: Comitê Latino- 

Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher - CLADEM/Brasil; 

Cidadania, Estudo, Pesquisa, Informação e Ação - CEPIA; Centro Feminista de 

Estudos e Assessoria- CFEMEA; Instituto para a Promoção da Equidade - IPE 

e Assessoria Jurídica e Estudos de Gênero: THEMIS idealizou, em 2003, um 

Consórcio de ONGs Feministas para Elaboração do anteprojeto da Lei de 

Combate à Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres.8 

A lei surge após denúncia pelo Consórcio acima mencionado do Caso 

Maria da Penha9 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da 

Organização dos Estados Americanos (OEA)10 que, em seu Informe n.º 54 de 

2001, responsabilizou o Estado Brasileiro por negligência, omissão e tolerância 

em relação à violência doméstica contra as mulheres, recomendando tomar 

 

8 CAMPOS, Carmem H. (org) Lei Maria da Penha Comentada, Editora Lumen Juris Ltda. Rio 
de Janeiro:2011. disponível em file:///C:/Users/maril/OneDrive/Área%20de%20Trabalho/LMP- 
comentada-perspectiva-juridico-feminista.pdf 
9 FERNANDES, M. Penha Maia. Sobrevivi... posso contar./Maria da Penha – 2ª reimp.. 2 ed. 

Fortaleza: Armazém da Cultura. 2012 
10 Disponível em http://www.compromissoeatitude.org.br/o-caso-maria-da-penha-na-oea/. 
Acesso em: 05 de fevereiro de 2019. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/o-caso-maria-da-penha-na-oea/
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as medidas administrativas, legislativas e judiciárias e a adoção de políticas 

públicas voltadas a prevenção, punição e erradicação da violência contra a 

mulher. 

 

1.2.1 Feminismo e sua Contextualização Social e Política 

 
O Feminismo apesar de ter tirado as mulheres da invisibilidade política, 

cidadã e intelectual e de ter conquistado muitos direitos antes únicos e exclusivos 

às pessoas do sexo masculino, não proporcionou a equalização entre os 

gêneros, eis que ainda hoje as mulheres não ocupam o mesmo espaço que os 

homens em vários aspectos como, por exemplo, salários menores pelo mesmo 

trabalho, e a luta de mulheres como a da jovem Malala Yousafzai, pessoa mais 

jovem a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz por lutar pelo direito das meninas 

paquistanesas aos estudos, são apenas alguns dos fatos que comprovam esta 

realidade em todo o mundo. 

Os índices alarmantes de violência contra mulher é algo muito comum na 

sociedade em todo o mundo. O termo feminicídio, mais usado na América Latina, 

em 2015 através da Lei nº 13.104/15 (Lei do Feminicídio), passou a ser 

circunstância qualificadora do crime de homicídio no Brasil, sendo crime 

hediondo e com agravantes caso a vítima esteja em situação de vulnerabilidade 

(presença dos filhos, gravidez, etc.), o que significa um avanço em oposição a 

violência contra a mulher e um aumento da representatividade e da gravidade 

de crimes cometidos motivados por questões de gênero. 

A violência tem ocupado lugar de destaque no cotidiano sóciojurídico, 

ocasionando debates e discussões em todo o mundo, no intuito de minimizar os 

seus efeitos. O impacto da violência pode ser visto globalmente, pois, por ano, 

mais de um milhão de pessoas perdem suas vidas e muitas outras sofrem lesões 

não fatais, em decorrência da violência interpessoal e coletiva (KRUG et al., 

2002). 

O sofrimento da mulher, segundo dados históricos, é antigo e ainda 

perdura até os dias atuais, a diferença, hodiernamente, é a visibilidade que este 

contexto de violência doméstica adquiriu com o passar dos anos. Algo que antes 

era ignorado ou considerado normal e produto da cultura, hoje se mostra como 

a raiz de um problema social com reverberações ao longo de gerações. Existe 
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ainda um longo caminho a ser percorrido para que de fato, o respeito à igualdade 

de direitos seja alcançado em sua plenitude. 

Para explicar a violência contra a mulher, Santos e Izumino (2005) 

apresentam três correntes teóricas utilizadas. A primeira, chamada dominação 

masculina, defende a ideia de que a violência contra as mulheres é “[...] fruto da 

reprodução social de uma ideologia que transforma diferenças entre homens e 

mulheres em desigualdades hierárquicas autorizadoras da dominação e 

opressão da mulher. A segunda, seria ” A dominação da mulher, em outras 

palavras ocorreria com a disseminação da ideologia patriarcal, na qual a 

condição feminina é definida como inferior à condição masculina; já a terceira 

seria a relativa, que“[...] naturalizando uma superioridade do homem sobre a 

mulher e, consequentemente, a violência por ele perpetrada”. (BORGES; 

LUCCHESI, 2015, p. 226). 

Arrazola e Rocha (1996) caracterizam o machismo como uma ideologia 

que determina que os homens controlem o mercado, o governo e a atividade 

pública e que as mulheres sejam subordinadas a eles, dividindo-os nos espaços 

público e privado. O espaço público, dos homens, é o espaço social, que envolve 

educação, trabalho, política e literatura. Já o espaço privado, destinado às 

mulheres, é o espaço da produção e da sobrevivência doméstica e familiar. 

Conforme esses autores, neste sentido, a cultura brasileira valoriza a esfera 

pública, social e econômica (masculina) e desvaloriza a esfera privada 

(feminina). Na mesma linha, Souza, Baldwin e Rosa (2000, p. 08) defendem que 

os “[...] papéis de gênero condizem com interpretações tradicionais do Brasil 

como tendo uma cultura machista”. 

Percebe-se, a mentalidade patriarcal, que preconiza o controle das 

mulheres e a rivalidade entre homens, está sempre presente nas agressões por 

ciúme, refletindo o medo da perda do objeto sexual e social. Independente da 

corrente teórica que busque explicar as raízes da violência contra a mulher, o 

machismo mostra-se evidente e que vai muito além de uma conduta construída, 

aprendida e reforçada culturalmente a partir de definições de papéis de gênero. 

Foucault (1988) defende tal aspecto, expondo que cada cultura constrói 

discursos específicos de masculinidade, por meio de ideologias masculinas pela 

fala, mídia, música e literatura popular, e pela lei. 
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Neste ponto, no final da década de 1960, o feminismo começa a lançar 

ideias para desconstruir os mitos criados e descrever, sob o ponto de vista das 

mulheres, o mundo que lhes fora proposto. Segundo Beauvoir (1980), o destino 

da mulher não estaria definido por nenhum desses elementos senão pela 

construção social: 

Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, 
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto 
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino. 
(BEAUVOIR, 1980, p. 9). 

 

A autoridade familiar e doméstica neste contexto, além de ser responsável 

pela fundação do patriarcado, implica em uma divisão sexual, considerada 

natural. Mas de acordo com Machado (2012), “[...] o objetivo é exatamente o 

contrário. É desnaturalizá-lo, mostrando o seu desenvolvimento social e cultural 

como um ‘sistema’ ou como uma forma de ‘dominação”, onde são manifestação 

de relações de poder conhecidas pela expressão violência de gênero, que tem 

no componente cultural as diversas formas de discriminação e de violência 

contra as mulheres o seu grande sustentáculo. 

Dessa forma, Saffioti expõe que, pelo menos inicialmente, essa 

concepção de gênero parte da ideia da diferença biológica existente entre 

homens e mulheres e, vinculada a essas distinções, os múltiplos lugares sociais 

historicamente construídos e propostos a cada um deles e cada uma delas que 

instituem os alicerces de práticas discriminatórias e desiguais entre as pessoas 

(SAFFIOTI, 1994). 

Ademais, defere-se grande e especial atenção ao Nordeste por ainda se 

perceber discursos construídos e fixados na ideia de inferioridade feminina, do 

qual sugere a nutrição de todo sistema de violência contra a mulher. 

Neste diapasão, as mulheres nordestinas constituem uma relação 

ambígua, ao mesmo tempo em que se revela sua força ela é também silenciada 

ante o poder masculino, que apresenta uma imagem de autoridade e acelera 

uma construção de identidade do ser que tem poder. Muitas vezes sua 

submissão se ancora ao machismo que se perpetua tacitamente no imaginário. 

No senso comum, as representações dos homens nordestinos estão ligadas ao 

coronel, ao jagunço, ao cangaceiro: coragem, destemor, valentia, virilidade. 
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Para refletir acerca desta questão Nascimento interpreta a obra 

“Nordestino, a invenção do Que falo” de Albuquerque Jr. (2003), segundo 

Nascimento (2008): 

O autor conclui que é por volta dos anos vinte do século passado que 
surge uma identidade nordestina elaborada no discurso das elites, e 
posteriormente é introjetada como elemento definidor de identidade 
para toda a população dessa área do país, estereótipos como nortista, 
um tipo rural, que não se identifica com o mundo moderno, reativo ao 
processo de transformações e que representa uma sociedade agrária 
e patriarcal, um macho exacerbado que estaria lutando contra as 
mudanças sociais, as quais estariam levando a feminização da 
sociedade. Dessa forma o mundo masculino parecia se bastar em si, 
do qual as mulheres não deveriam fazer parte. Nesse mundo, não 
apenas o mundo masculino estava fechado às mulheres, mas a própria 
região parecia excluir o feminino, sendo a “mulher macho” uma 
exigência da natureza. (NASCIMENTO, 2008, p. 153) 

 

A imagem da mulher nordestina está ligada à uma identidade fixa que lhe 

limita ao trânsito dentro de uma hierarquia familiar construída no sentido 

patriarcal. Dizendo desta maneira já se cria um oposto na luta de poder, pois, a 

mulher é formada numa inferioridade ao passo que o homem como reflete 

ALBUQUERQUE JR (2001) se expressa numa superioridade hierárquica. 

A música e a literatura nordestina durante muito tempo construíram em 

seu discurso a imagem de uma mulher forte, mas que se submete ao poder 

constituído ao patriarca da família, tendo ele as condições que são inerentes ao 

seu poder. O homem e a mulher do Nordeste passam por uma construção do 

saber que institui poder, dando desta forma uma luta de símbolos desse poder 

que se apresentam no cotidiano da vida social e cultural em que se forma a 

violência, ou seja, no meio dos valores instituídos no cotidiano das mulheres e 

que “e a grande marca de continuidade dos atos de violência”. Nesse sentido o 

poder aparece como um disciplinador nas conjecturas sociais, e assim, ao 

mesmo tempo em que, disciplina, institui regras, normatizações que geralmente 

tornam uns mais fortes na sociedade e outros inferiores. 

Neste sentido, Guimarães Silva (2010) dispõe: 

A ênfase que damos à existência de valores tradicionais que se fazem 
presentes na sociedade e que, por vezes, fortalecem as desigualdades 
está aí demonstrada. São valores arraigados, visíveis na atitude das 
mulheres em não denunciarem a violência, e de igual forma, nas 
atitudes de pessoas do judiciário através da utilização da Lei, o que 
produz constrangimentos e desentendimentos a todas as pessoas que 
trabalham diretamente com as mulheres em situações de violência. Por 
estes motivos, muitas vezes, elas são vistas socialmente como aquela 
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que gosta de apanhar, que gosta da situação, que não faz nada para 
mudar porque é cômodo. (GUIMARÃES SILVA 2010, p. 103). 

 

O centro do problema está nas construções culturais dadas à sociedade 

nordestina que geralmente foram historicamente estruturadas e internalizadas 

ao longo do tempo e que por mais liberdade que tenhamos conseguido ainda se 

mantém no círculo cultural em que o masculino e o feminino têm suas posições 

ainda bem definidas hierarquicamente. Ao tratar disso, podemos fazer uma 

referência a Foucault quando cita “O anormal”. 

O “anormal” para Foucault (2001) é aquele sujeito que será um perigo à 

sociedade construída pela ordem moral, o julgamento então, deixa de ser pela 

ação e passa a ser pelas condições do sujeito no organograma social. Ao refletir 

parece que estamos falando de muito longe e muitos anos, mas ao mesmo 

tempo podemos imaginar, supostamente, que muitos desses julgamentos, que 

deixam de ser legais e passam a ser morais continuam a existir em nossa 

sociedade, mesmo não negando as várias mudanças, bem como a liberdade que 

as mulheres conseguiram no mundo atual. 

 

1.2.2 Proteção da Mulher no Contexto do Nordeste 

 
A implantação de políticas públicas de combate à violência contra a 

mulher no Nordeste deve unir à luta que já existe, o peso de mexer com os jogos 

de valores da numa relação de poder/saber na sociedade. As mulheres ainda 

sofrem com isso e mesmo as leis que foram criadas para ajudar nesses casos 

não penetram no mundo da convivência e no seio dos valores tradicionais. A 

violência contra a mulher é formada muito além de um descontrole, de uma raiva, 

ela é uma complexa construção sócio/cultural. 

Para Saffioti (1994), a violência doméstica é parte das relações de 

dominação-exploração dentro da lógica do patriarcado, sendo que este é uma 

forma de expressão do poder político, ideia com a qual concordamos. A autora 

também aponta que as diferenças entre homens e mulheres devem ser 

entendidas como fruto de uma convivência social mediada pela cultura e não 

como naturais. 

Atualmente com a globalização e as diversas mudanças na organização 

social, que surgem em um contexto de crescente urbanização, industrialização, 
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de avanços tecnológicos e midiáticos, este último, será aprofundado de maneira 

mais direta no capítulo 3. 

Nota-se, nesse contexto de transformação, tanto quanto pela lógica do 

mercado de culto ao consumo, pela entrada da mulher no mercado de trabalho, 

a sociedade requer uma nova forma de referência valorativa, baseada no 

individualismo, ou seja, na busca às individualidades e ao imediatismo surgirá à 

procura por igualdade pelos indivíduos. Neste sentido, na visão de Petrini (2003) 

a igualdade é assegurada no cotidiano, que é onde se formam novas formas de 

divisão de tarefas e responsabilidades entre homem e mulher. O modelo 

tradicional, no qual as mulheres realizam as tarefas domésticas e o primado, 

sendo responsabilidade dos homens, é abandonado, porém, não surge outros 

modelos familiares que tenham uma validade universalmente reconhecida e 

aceita. 

Sobre família, Peixoto explica que: 

Como na França, família é um campo de estudos tradicional no Brasil 
e pode-se perceber que, ao longo dos anos, o modelo gilbertiano da 
família patriarcal cede lugar a outras formas de casamento onde, como 
assinala G. Velho, “o indivíduo é percebido como o potencial sujeito de 
sua existência, tendo na construção e desenvolvimento de projetos a 
possibilidade de realização de sua vida. (PEIXOTO, 2007, p.25). 

 

Em contraponto com suas palavras, Bruschini (1993), afirma que apesar 

destas transformações, a nova família que surge ainda preserva um traço típico 

da família patriarcal: o predomínio da dupla moral sexual. Ou seja, ainda há a 

repressão da sexualidade feminina e a intolerância para com o adultério, 

enquanto nos homens a prática da sexualidade é estimulada e, por 

consequência, o adultério masculino é tolerado. 

Apesar da valorização da independência da mulher, a 

contemporaneidade, em nenhum momento, caminha no sentido de uma 

alteração profunda nos papéis de gênero e na estrutura tradicional da família. 

Devido à uma exposição a novos valores e acesso à educação é possível um 

questionamento das mulheres sobre o casamento e o lar que as sufoca. Uma 

nova esposa, mais moderna, menos subjugada ao marido tirano, mas nem por 

isso menos dedicada ao lar e a família, passa a ser valorizada. (BRUSCHINI, 

1993). 

Castells (2002) define que o patriarcalismo, já mencionado anteriormente, 

é uma das estruturas sobre as quais se assentam todas as sociedades 
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contemporâneas. Os relacionamentos interpessoais são marcados pela 

violência e dominação que têm sua origem na cultura patriarcal que mesmo 

estando em transformação os homens continuam matando suas esposas, 

violentando-as, de formas muitas vezes perversas e cruéis. 

A violência no espaço doméstico, nas palavras de Oliveira; Cavalcanti 

(2007), é tratada como uma reação das mulheres quanto às desigualdades nas 

suas relações com o marido. 

Quando a mulher questiona seus direitos, quando percebe que está em 

uma relação desigual, se volta contra o marido. A partir deste contexto que 

acontece a violência dos homens contra as mulheres, quando o homem não 

tolera uma reação e libertação das mulheres ao seu poder de dominação. 

A base patriarcal possui concepção social, sendo assim, ainda existe 

bastante tolerância social para com a violência contra as mulheres. Sabiamente, 

Oliveira; Cavalcante expõe: 

É paradoxal esse modelo relacional uma vez que, apesar de ser 
conferido ao homem o ‘poder’, este por si só não é suficiente, 
necessitando ser garantido pela força física masculina. O poder como 
posição privilegiada de mando é compreendido aqui como exercício, 
possuindo um caráter relacional e disseminado por toda estrutura 
social. E onde há luta para a manutenção desse poder, há resistência. 
(OLIVEIRA; CAVALCANTI, 2007, p. 40) 

 

Portanto, a violência contra a mulher é uma prática já instaurada pela 

própria subordinação a que ela está submetida. A partir da concepção de 

dominação é construída sua identidade. Quando esta identidade não atinge o 

esperado, ou seja, quando se constrói algo que é oposto ao que é constituinte 

da sociedade, comumente as mulheres são alvo de agressões e de 

discriminações. 

Para Beauvoir (1967), esta situação, sugere a concepção de “outro” que 

os homens lhe impõem. A mulher não possui autonomia, porque está sendo 

controlada por uma consciência que ela considera soberana. 

O ponto básico a caracterizar a situação da mulher é que a ela é vetada 
a ação: ela não pode fazer, produzir, criar, ultrapassar-se em direção à 
totalidade do universo. Presa ao lar, ela é destinada a ser confinada à 
imanência, suas atividades não têm um sentido em si, não se projetam 
para o futuro, mas apenas mantêm a vida. A transcendência lhe é 
permitida unicamente através da intermediação do homem, o qual 
revestirá de um valor humano a contingente factilidade dela. 
(ARDAILLON; CALDEIRA, 1984, p. 4). 
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Portanto, a autora considera que “o drama da mulher é esse conflito entre 

a reivindicação fundamental de todo sujeito que se põe sempre como o 

essencial, e as exigências de uma situação que a constitui como inessencial”. 

(BEAVOIR, 1967, p.63) 

 
1.2.3 Paraíba no Contexto da Violência contra a Mulher 

 
Diante desse contexto não se pode deixar de citar o Estado da Paraíba 

que também sofre com o índice elevado de violência contra as mulheres. O 

Estado conta hoje com uma rede de profissionais das mais variadas áreas que 

trabalham com um objetivo em comum: oferecer suporte às mulheres vítimas de 

violência em todo o Estado. Os serviços vão desde o atendimento especializado 

nas unidades de saúde pública até o acolhimento, proteção, acompanhamento 

jurídico e incentivo à autonomia financeira. 

Com esses objetivos, a abertura da Casa Abrigo representou um avanço 

no apoio às mulheres em situação de risco. O equipamento, localizado em João 

Pessoa, oferece atendimento social, jurídico, psicológico e tem segurança 

especial da Polícia Militar. O trabalho de enfrentamento à violência apresenta 

resultados, mas ainda esbarra em muitos desafios. 

Na Paraíba, a Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar oferece mais de 20 (vinte) tipos de serviços, entre 

eles o programa de atenção às Vítimas de Violência Sexual com atendimento 

especial em hospitais, maternidades e unidades de saúde da família; Centros de 

Referência de Atendimento à Mulher; Rede Estadual de Atendimento às 

Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de violência; Delegacias da Mulher, 

Núcleo de Atendimento na Defensoria Pública; Promotoria da Mulher no 

Ministério Público e Juizado Especial de atendimento às Mulheres em João 

Pessoa. 

O cuidado com as mulheres, a fim de garantir integridade física e 

psicológica, em 2013 foi criado o Programa Mulher Protegida, congregando a 

Secretaria da Segurança e da Defesa Social, seus órgãos operativos, e ainda 

Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, o Tribunal de Justiça, o Ministério 

Público e a Defensoria Pública, que abrangem três vertentes imprescindíveis 
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para aumentar a proteção das mulheres vítimas de violência: prevenção, 

fiscalização e procedimento judicial visando à punição dos agressores. 

O Governo Estadual da Paraíba, por meio da Secretaria da Mulher e da 

Diversidade Humana, lançou, o portal www.violenciacontramulher.pb.gov.br e 

firmou um Termo de Mútua Cooperação com a Companhia Estadual de 

Habitação Popular (Cehap) que prevê o acesso à moradia como superação das 

desigualdades de gênero, raça e etnia. 

A criação do portal será uma importante ferramenta de divulgação das 

políticas públicas de proteção à mulher desenvolvidas pelo Governo do Estado 

e pela Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O site informa o 

telefone Disque Denúncia 197, da Polícia Civil; a Lei Maria da Penha; orienta as 

mulheres a denunciarem qualquer tipo de violência; apresenta os serviços que 

beneficiam a mulher vítima de violência; lista convênios já existentes e 

municípios engajados. 

Na cidade de Campina Grande, PB, houve alguns avanços com a 

inauguração do Centro de Referência Estadual da Mulher (CRAMs) Fátima 

Lopes em 12 de dezembro de 2012. No local, mulheres de toda a região podem 

receber atendimento especializado para vítimas de violência, com equipe 

multiprofissional que inclui assistentes sociais, psicólogas e advogadas. Ao se 

articular com os outros órgãos da rede de enfrentamento da violência e buscar 

soluções para o rompimento do ciclo de violência, o CRAM contribui para o 

empoderamento da mulher, restabelecendo a garantia de direitos. 

No dia 03/10/2011, em Campina Grande, o Tribunal de Justiça do Estado 

(TJ) inaugurou em parceria com a Facisa, o Juízo da 1ª Vara de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Paraíba, que tem como objetivo 

receber as ações envolvendo os crimes praticados contra a mulher e 

enquadrados na Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/2006). 

Esta ação foi implementada pelo Desembargador Abraham Lincoln da 

Cunha Ramos, Presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, que juntamente 

com a Vice-Presidente Maria das Neves do Egyto de Araújo Duda Ferreira, 

vislumbraram a necessidade de garantir uma maior eficácia na proteção às 

mulheres vítimas de violência doméstica no Município de Campina Grande. 

Em continuidade, foi lançado em Campina Grande pela Secretaria de 

Segurança Pública e Defesa Social, o Programa de Segurança Mulher 

http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br/
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Protegida, que visa a garantir a fiscalização e cumprimento das medidas 

protetivas impostas pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. O trabalho será executado de forma conjunta entre a Polícia 

Civil, a Polícia Militar e Defensoria Pública. A PM ficará incumbida de fazer o 

acompanhamento, em suas respectivas áreas, de casos em que haja denúncias 

de ameaças contra a mulher, além de monitorar os registros onde já existam a 

aplicação de medidas protetivas. 

Diante do que foi visto, percebe-se que todas essas questões servem para 

que a mulher repense suas atitudes enquanto sujeito independente das práticas 

e atitudes machistas tão comuns em nossa sociedade. É importante que se 

perceba que muitas vezes nem nos damos conta diante de determinadas 

situações a que somos postas cotidianamente, fazendo com que sejam 

normalizadas pelas próprias mulheres. Por isso, é evidente que mesmo a mulher 

seja por muitos colocada a um segundo plano, é necessário que ela mesma 

procure ajuda para libertar-se dessa condição, através de seu próprio esforço e 

determinação, afim de se superar diante das condições a que foi exposta e 

consiga viver de maneira equilibrada e consistente em determinada sociedade 

para que não defina sua existência de maneira abstrata – a existência é um 

processo contínuo e não deve-se projetar sem objetivos, é necessário que tenha 

sentido como uma forma de incentivo à sua continuidade. 

Nesse viés, o indivíduo tem duas escolhas: ou ele se conforma e se 

acomoda com sua situação existencial, ou luta para conseguir transformar sua 

existência de maneira que possa lhe trazer melhor qualidade de vida. Portanto, 

Alguém que nasce num contexto econômico e político capitalista, numa 
família operária, tem configurada para si uma situação bem 
determinada por fatores de ordem objetiva. Mas esse indivíduo pode 
assumir pelo menos duas situações distintas, conforme o modo como 
se represente sua situação. Pode entendê-la como fatalidade inscrita 
em desígnios divinos e assim conformar-se com um destino que 
inevitavelmente deve cumprir (...). Mas pode também entender as 
condições que compõem a sua situação como fruto de um processo 
histórico que se formou e se consolidou graças à exploração do homem 
pelo homem e que essa situação, sendo histórica e não natural ou 
sobrenaturalmente determinada, pode mudar. Formulará então um 
projeto de vida em que a luta pela transformação social ocupará lugar 
relevante. (MENTE, CÉREBRO E FILOSOFIA, 2008, P. 59). 

 

Nas palavras de Beauvoir (1980), “A mulher não é uma realidade imóvel, 

e sim, um vir a ser; é no seu vir a ser que se deveria confrontá-la com o homem, 

isto é, que se deveria definir suas possibilidades. ” 
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Neste diapasão, percebe-se que a necessidade de inovar, bem como 

implementar a legislação voltada para as mulheres, é pauta constante de 

debates e de políticas públicas, como veremos no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2. LEGISLAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DA MULHER 

 
No Brasil, o início dos debates para a criação de uma lei que coibisse a 

violência contra as mulheres ocorreu com a necessidade de caracterizar a 

violência doméstica e familiar como uma violação dos direitos humanos das 

mulheres e a importância de garantir proteção e atendimento humanizados para 

as vítimas, já que ficou notório que a mulher corria mais riscos de ser vítima 

dentro de sua própria casa. É preciso igualdade de condições, de direitos 

humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social, 

cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. 

A luta pela efetivação da Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da 

Penha, teve um histórico de luta dos movimentos feministas que atuaram em 

busca da garantia de direitos, proteção da dignidade humana da mulher vítima 

de violência doméstica e familiar, e da atuação do Poder Público através da 

realização e execução de políticas públicas que efetivem as normas 

regulamentadoras brasileiras. 

 
 

1.1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 
 

A violência é um problema social que existe desde os primórdios das 

civilizações, sendo caracterizada como fenômenos históricos, independente de 

aspectos relacionados à raça, cor, sexo, posição social, religião, etc. 

Conceituando o termo violência, tem-se que 

Violência, em seu significado mais frequente, quer dizer uso da força 
física, psicológica ou intelectual para obrigar outra pessoa a fazer algo 
que não está com vontade; é constranger, é tolher a liberdade, é 
incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar seu desejo e sua 
vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada ou até mesmo ser 
espancada, lesionada ou morta (TELES; MELO, 2004). 

 

Analisando o termo violência, entende-se que este fenômeno se 

caracteriza pelo uso da força física, psicológica ou intelectual de um indivíduo 

para se sobrepor a outro indivíduo. Assim, verifica-se que a violência não só se 

caracteriza por agressões físicas, mas também por todo tipo de agressão 

possível de se fazer contra outrem. 

Importante mencionar que a violência contra a mulher traz para o contexto 

social características arcaicas, que impedem o desenvolvimento de uma 
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sociedade. Nesse sentido, percebe-se a importância de documentos 

internacionais que buscam a igualdade e a proteção de direitos, dentre outros 

pontos sociais e humanos, dos quais os países membros se comprometem a 

realizar ações com vistas a um fim comum. 

Um bom exemplo destes documentos é a Agenda 2030, cujo fundamento 

é a busca pelo desenvolvimento sustentável, conhecida como a Agenda Global 

de Interdependência. Este documento foi elaborado pela ONU em setembro de 

2015. Os países membros da ONU decidiram que devem atuar de maneira a 

erradicar a pobreza em todas as suas dimensões. Nesse sentido, se 

comprometeram a atuar perante a sociedade de forma que através de ações 

estrategicamente estruturadas, seja possível promover o desenvolvimento 

sustentável em todo o planeta e sem excluir ninguém. (IPEA, 2018). 

Alinhado com a Plataforma Agenda 2030, que prioriza em seu tópico 5 a 

igualdade de gênero como ferramenta para a proteção da dignidade humana do 

indivíduo, em especial a mulher vítima de violência, somado ao tópico 10, que 

visa precipuamente à redução das desigualdades, sendo este um problema 

global que requer soluções integradas, tendo em vista a sustentabilidade de 

forma macro, evidencia-se a proteção do indivíduo que se encontra em qualquer 

situação de vulnerabilidade, em especial a mulher vítima de violência, vez que 

nos mais variados aspectos relacionados à violência, a mulher sofre por não ter 

a garantia de seus direitos assegurada. 

Levando em consideração a importância da Agenda 2030, em busca de 

um desenvolvimento sustentável para toda a humanidade, evidenciando a 

proteção da mulher em todo o seu contexto, podemos analisar os tópicos 5, 10 

e 16, tendo em vista estes serem os mais direcionados para este estudo. 

 
a) Tópico 5: Igualdade de gênero 

 
 

Ao falar sobre igualdade de  gênero,  deve-se  citar  o  primeiro  inciso 

do artigo 5º da Constituição Federal trata do que chamamos de “igualdade de 

gênero”. Ou  seja,  prevê  que  todas  as  pessoas,  independentemente  de  

seu gênero, são iguais sob a ótica da Constituição, isto é, que a igualdade de 

gênero precisa ser situada junto à totalidade das relações sociais envolvendo 
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todos os sujeitos afetados pela ofensiva do capital, cujo princípio básico é a 

desigualdade e discriminação. 

Com a Agenda 2030, adotada pelos 193 países-membros das Nações 

Unidas, na Cúpula de Desenvolvimento Sustentável, realizada na sede da ONU 

em Nova York, em setembro de 2015, fomentou-se a busca pelo 

desenvolvimento sustentável, por meio do qual, seja possibilito o progresso 

humano, caracterizado pela garantia de direitos. 

Importa salientar que foi a primeira vez que um acordo global incluiu os 

direitos das meninas e das mulheres. 

Nesse sentido, um dos objetivos da Agenda 2030 é combater as 

discriminações e violências praticadas contra as mulheres e as meninas 

baseadas na questão de gênero e dessa forma promover o empoderamento de 

todas que sofrem ou sofreram algum tipo de violência dentro ou fora de casa 

conquistando e promovendo a igualdade de direitos. 

A população tem um papel de grande relevância para a construção do 

desenvolvimento sustentável junto com as políticas públicas para irem além das 

áreas de saúde, educação, trabalho e garantia de melhores condições de vida 

das mulheres e meninas. 

Na perspectiva de ressignificar a cultura e à prática da violência 

doméstica, a Resolução nº 180 – CONANDA (Conselho Nacional dos Direitos da 

Criança e do Adolescente), publicada no dia 20 de outubro de 2016, dispõe sobre 

a igualdade de direitos entre meninas e meninos nas políticas públicas de 

atenção, proteção e defesa de crianças e adolescentes. 

O advento dessa resolução traz um importante marco que pretende 

contribuir para a superação das situações que desfavoreçam o pleno 

desenvolvimento das meninas, bem como as violações e violências motivadas 

por questões de gênero e assim possam conquistar e se posicionar diante de 

uma sociedade e suas camadas que as discriminam e assim possam trabalhar 

a confiança, se fortalecendo e tendo ambição para seguir seus sonhos. 

Portanto, impulsionar progressos para reduzir a pobreza, alertar sobre a 

importância de combater as discriminações contra as meninas e promover a 

igualdade de direitos, promovendo a educação, água potável, saneamento; outra 

preocupação é sobre os avanços em relação a matrículas escolares bem como 
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nas escolas de ensino básico e as políticas de saúde sexual e reprodutiva de 

adolescentes, se constitui objetivos a serem seguidos. 

A Secretaria Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Ministério dos Direitos Humanos (SNDCA/MDH) com base nesse ODS, tornou o 

empoderamento de meninas uma ação prioritária do órgão para os próximos 

anos. 

Mas afinal, o que é empoderamento? Empoderamento feminino é o ato 

de conceder o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam 

estar cientes sobre a luta pelos seus direitos, como a total igualdade entre os 

gêneros, por exemplo. 

Batliwala (2007) definiu o empoderamento como: 

Um processo que desloca o poder social de três formas críticas: 
desafiando as ideologias que justificam a desigualdade social (como 
gênero ou casta), mudando os padrões prevalentes de acesso e 
controle sobre os recursos econômicos, naturais e intelectuais, e 
transformando as instituições e estruturas que reforçam e sustentam 
estruturas de poder existentes (família, Estado, mercado, educação, 
mídia, etc.) (BATLIWALA, 2007, p.20). 

 
De acordo com Lisboa (2008, p. 7), “empoderamento é o mecanismo pelo 

qual as pessoas, as organizações e as comunidades tomam controle de seus 

próprios assuntos, de sua própria vida, de seu destino, tomam consciência da 

sua habilidade e competência para produzir, criar e gerir”. 

Diante de tais conceitos, podemos inferir que o empoderamento feminino 

busca o direito das mulheres de poderem participar de debates públicos e tomar 

decisões que sejam importantes para o futuro da sociedade, principalmente nos 

aspectos que estão relacionados à mulher, bem como a busca pela igualdade 

de gênero está para além da equidade entre masculino e feminino, ou mesmo 

da conquista de um novo papel para a mulher na sociedade e assim vivenciar 

sua diversidade sem opressão. 

No ano de 2010, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de 

Gênero e Empoderamento das Mulheres (ONU Mulheres), e com o intuito de pôr 

em prática seus propósitos, desenvolveu uma lista com 7 princípios básicos do 

empoderamento feminino no âmbito social e profissional: 

 Estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de 
gênero, no mais alto nível. 

 Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, 
respeitando e apoiando os direitos humanos e a não-discriminação. 
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 Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres 
e homens que trabalham na empresa. 

 Promover educação, capacitação e desenvolvimento 
profissional para as mulheres. 

 Apoiar empreendedorismo de mulheres e promover políticas de 
empoderamento das mulheres através das cadeias de suprimentos e 
marketing. 

 Promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas 
à comunidade e ao ativismo social. 

 Medir, documentar e publicar os progressos da empresa na 
promoção da igualdade de gênero. (ONU, 2010). 

 
A Agenda 2030, assim como a ONU também dispõe de metas para que 

se promova a igualdade de gêneros fortalecendo o uso de políticas públicas e 

promovendo ações para sua efetivação, tais como: 

5.1 - Acabar com todas as formas de discriminação contra todas as 
mulheres e meninas em toda parte. 
5.2 - Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e 
meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo o tráfico e 
exploração sexual e de outros tipos. 
5.3 - Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos 
prematuros, forçados e de crianças e mutilações genitais femininas. 
5.4 - Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico 
não remunerado, por meio da disponibilização de serviços públicos, 
infraestrutura e políticas de proteção social, bem como a promoção da 
responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, conforme os 
contextos nacionais. 
5.5 - Garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a 
igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de 
tomada de decisão na vida política, econômica e pública. 
5.6 - Assegurar o acesso universal à saúde sexual e reprodutiva e os 
direitos reprodutivos, como acordado em conformidade com o 
Programa de Ação da Conferência Internacional sobre População e 
Desenvolvimento e com a Plataforma de Ação de Pequim e os 
documentos resultantes de suas conferências de revisão. 
5.a - Realizar reformas para dar às mulheres direitos iguais aos 
recursos econômicos, bem como o acesso a propriedade e controle 
sobre a terra e outras formas de propriedade, serviços financeiros, 
herança e os recursos naturais, de acordo com as leis nacionais. 
5.b - Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as 
tecnologias de informação e comunicação, para promover o 
empoderamento das mulheres. 
5.c - Adotar e fortalecer políticas sólidas e legislação aplicável para a 

promoção da igualdade de gênero e o empoderamento de todas as 
mulheres e meninas em todos os níveis. (IPEA, 2018). 

 

Mesmo diante das várias conquistas e avanços, as mulheres merecem 

respeito e os mesmos direitos e oportunidades que os homens de forma que só 

não será alcançado se as barreiras tangíveis e intangíveis não forem derrubadas. 

Consagrando três inovações dotadas de grande potencial transformador 

na luta pela promoção da situação e dos direitos da mulher, a Plataforma de 

Ação de Pequim lançou o que se pode garantir e consistir em realçar a 
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importância de que a mulher adquira o controle sobre o seu desenvolvimento, 

devendo o governo e a sociedade criar as condições para tanto e apoiá-la 

nesse processo, quais sejam: a) o conceito de gênero, b) a noção de 

empoderamento e c) o enfoque da transversalidade. 

Essas inovações compõem os objetivos centrais da Plataforma de Ação, 

qual seja, a conquista de direitos e “equiparação” entre os gêneros, 

especialmente a igualdade dos direitos das mulheres em relação aos dos 

homens, isto é, o empoderamento da mulher. 

Diante do grande processo de luta, de conquistas e de desafios que se 

renovam constantemente é que a igualdade de gênero precisa ser situada junto 

à totalidade das relações sociais envolvendo todos os sujeitos afetados pela 

ofensiva do capital, cujo princípio básico é a desigualdade. Dessa forma, 

enfrentada para atingir a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres 

é que resultará em uma sociedade mais justa, igualitária, saudável e com um 

desenvolvimento social que beneficiará a todas as pessoas. 

Infelizmente, nos dias atuais a discriminação e a violência de gênero 

(machismo) ainda estão generalizadas e diminuem as oportunidades de que as 

mulheres dispõem, além de negar-lhes a possibilidade de exercer plenamente 

seus direitos humanos básicos, a dominação masculina ainda é historicamente 

construída resultando em diferentes formas opressivas, submetendo as 

mulheres a relações de dominação, violência e violação dos seus direitos. 

De acordo com Godelier (1996, in FELIPE, MELO, PINTO & LOPES, 

2014, p. 2) “a sociedade é sustentada por uma base patriarcal onde o homem 

possui posição privilegiada na hierarquia social”. 

No entendimento de Camurça (2007, p. 20), esse sistema de dominação 

patriarcal que se “reinventa, reproduz e perdura”, estrutura-se a partir de quatro 

mecanismos que o sustentam: 

1) A prática da violência contra as mulheres para subjugá-las; 2) O 
controle sobre o corpo; 3) A manutenção das mulheres em situação de 
dependência econômica e 4) A manutenção, no âmbito do sistema 
político e práticas sociais, de interdições à participação política das 
mulheres. 

 

Neste processo, as relações de gênero são permeadas por uma 

diversidade que envolve as relações entre homens e mulheres, mas também 

entre mulheres e mulheres e homens e homens, de modo que “o tornar-se 
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mulher e tornar-se homem constitui obra das relações de gênero” (SAFFIOTI, 

1992, p. 18). 

Ressalta-se que como as relações desiguais de gênero se apresentam 

como objetivação atualizada do patriarcado, enquanto o sistema que domina e 

oprime as mulheres está atravessado por várias contradições, que abrem 

caminho para lutas e transformações que objetivam uma nova ordem social, 

sendo passíveis de modificação como produto de padrões determinados social 

e culturalmente, passando para uma compreensão das relações entre homens 

e mulheres, tornando-se o centro das preocupações e a chave para a 

superação dos padrões de desigualdade. 

Desde a Carta da ONU de 1948, que declarou a igualdade de direitos 

entre todos os homens, vem sendo a grande luta da contemporaneidade pela 

igualdade dos direitos entre homens e mulheres, das raças, dos estrangeiros e 

das classes sociais minoritárias. Isto é, todos, homens e mulheres têm direitos 

ao acesso à educação, às mesmas condições de trabalho, à carreira 

profissional, ao acesso à saúde e acesso ao poder e influência. 

Desde e o início do século XX, como sua culminância entre os anos de 

1958 a 1980, toda essa discussão parece um retrocesso ao passado, tendo em 

vista que a luta pela igualdade de gêneros persiste. 

Por fim, considerando que o empoderamento não proporciona vivências 

iguais para todas as mulheres, ele não tem começo bem definido, sendo ajustado 

pelo indivíduo de acordo com suas experiências de vida e o contexto no qual 

está inserido (Felipe et al., 2014), mas aos poucos esse posicionamento vem 

sendo modificado, especialmente devido aos progressos do feminismo, 

questionador dessas crenças, e também às transformações da sociedade 

vividas atualmente pelas mulheres que vem crescendo diante dos desafios 

impostos dessa longa jornada desmistificando a desigualdade de homens e 

mulheres. 

 
b) Tópico 10: Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles 

 
 

O mundo é mais desigual hoje do que em qualquer momento da história 

desde 1940; a partir desse fato que a ONU propôs dentro dos seus 17 objetivos 
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de desenvolvimento sustentável, reduzir a desigualdade dentro dos países e 

entre eles, conforme ODS 10: 

 
10.1 Até 2030, progressivamente alcançar e sustentar o crescimento 
da renda dos 40% da população mais pobre a uma taxa maior que a 
média nacional. 
10.2 Até 2030, empoderar e promover a inclusão social, econômica e 
política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, 
raça, etnia, origem, religião, condição econômica ou outra. 
10.3 Garantir a igualdade de oportunidades e reduzir as desigualdades 
de resultados, inclusive por meio da eliminação de leis, políticas e 
práticas discriminatórias e da promoção de legislação, políticas e ações 
adequadas a este respeito. 
10.4 Adotar políticas, especialmente fiscal, salarial e de proteção 
social, e alcançar progressivamente uma maior igualdade. 
10.5 Melhorar a regulamentação e monitoramento dos mercados e 
instituições financeiras globais e fortalecer a implementação de tais 
regulamentações. 
10.6 Assegurar uma representação e voz mais forte dos países em 
desenvolvimento em tomadas de decisão nas instituições econômicas 
e financeiras internacionais globais, a fim de produzir instituições mais 
eficazes, críveis, responsáveis e legítimas. 
10.7 Facilitar a migração e a mobilidade ordenada, segura, regular e 
responsável das pessoas, inclusive por meio da implementação de 
políticas de migração planejadas e bem geridas. 
10.a Implementar o princípio do tratamento especial e diferenciado 
para países em desenvolvimento, em particular os países menos 
desenvolvidos, em conformidade com os acordos da OMC. 
10.b. Incentivar a assistência oficial ao desenvolvimento e fluxos 
financeiros, incluindo o investimento externo direto, para os Estados 
onde a necessidade é maior, em particular os países menos 
desenvolvidos, os países africanos, os pequenos Estados insulares em 
desenvolvimento e os países em desenvolvimento sem litoral, de 
acordo com seus planos e programas nacionais. 
10.c Até 2030, reduzir para menos de 3% os custos de transação de 
remessas dos migrantes e eliminar os corredores de remessas com 
custos superiores a 5%. (IPEA, 2018). 

O intuito dessa ODS é o de facilitar a migração segura, e a mobilidade das 

pessoas também é fundamental para superar a crescente divisão, pois nos dias 

de hoje a desigualdade de renda é um problema global que requer soluções 

globais e integradas, como por exemplo, a diminuição das desigualdades de 

condições de vida entre regiões, Estados e Municípios, pois promovendo a 

inclusão econômica de todas e todos, independentemente de sexo, religião e 

etnia diminui o grande aumento de disparidades e acionar a adoção de políticas 

para empoderar a camada mais afetada e vulnerável. 

Para que isso aconteça é necessário avançar em programas de redução 

das desigualdades regionais e locais através de um modelo de desenvolvimento 

inclusivo e sustentável seguindo os direitos previstos na Constituição Federal de 

1988, bem como aferir sua efetividade, como forma de identificar o grau de 
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sustentabilidade desenvolvimentista alcançado pelo Brasil e atingir os efeitos 

previstos no princípio da igualdade. 

Celso Antônio Bandeira de Mello conceitua o princípio da igualdade da 

seguinte maneira: “A igualdade é princípio que visa a duplo objetivo, a saber: de 

um lado propiciar garantia individual contra perseguições, e de outro, tolher 

favoritismos”, comprovando assim que a igualdade tem o intuito de exercer 

direitos e garantir direitos, ou seja, garantir a igualdade de oportunidades e 

reduzir as desigualdades de resultados. 

Quando se fala em igualdade significa alcançar e manter o crescimento 

de renda das camadas mais pobres da população, o empoderamento de toda a 

sociedade, para que, assim, haja participação em diversos setores. Com esse 

objetivo consegue-se permitir e gerar a possibilidade de acesso a direitos 

básicos que todo ser humano possui, e depende, necessariamente, para reduzir 

as vulnerabilidades das famílias em estado de necessidade. 

Salienta-se que, o governo do Brasil tem políticas importantes para 

diminuir as desigualdades sociais, citando algumas tem-se, os programas de 

transferência de renda, que têm impactos positivos na região do semiárido. 

Um dos fatores que influencia de forma negativa apontado nas palavras 

de Bauman tem-se o individualismo, ou seja, é a ideologia que justifica o 

enriquecimento rápido dos que já são muito ricos, impulsionando assim, um 

crescimento desproporcional das desigualdades sociais: 

Em quase toda parte do mundo a desigualdade cresce rapidamente, e 
isso significa, que os ricos, em particular os muito ricos, ficam mais 
ricos, enquanto os pobres, em particular, os muito pobres, ficam mais 
pobres. (BAUMAN, 2015, p.19) 
As pessoas não podem mudar essas realidades sozinhas, desejar que 
desapareçam, livrar-se delas com argumentos nem ignorá-las. Por 
isso, elas ficam com poucas alternativas além de seguir os padrões de 
comportamento. [...] É por isso que, com lamentável frequência, nós 
confundimos essas realidades [...] com a natureza das coisas, natureza 
que nenhuma faculdade humana pode questionar ou reformar. 
(BAUMAN, 2015, pp.37-38). 

Tendo em vista os aspectos observados, percebe-se que a meta proposta 

neste ODS, é reduzir as desigualdades até 2030 e para isso será necessário o 

envolvimento, formulação de políticas públicas para um melhor desenvolvimento 

sustentável, bem como da sociedade, para um melhor engajamento da 

comunidade no planejamento de ações, com aumento da regulamentação e 

monitoramento de mercados e instituições financeiras, nos processos decisórios 
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de redução dos riscos, assim como auxiliaria no controle social e na qualificação 

da gestão em ter uma análise bem detalhada dos determinantes que implicam 

sobre a saúde e que têm relação com o ODS, como: pobreza; fome; baixa 

educação; falta de acesso a emprego e de inclusão social; moradias precárias; 

crescimento populacional acelerado. 

 
 

c) Tópico 16: Paz, Justiça e Instituições eficazes 

 
 

A ODS 16 traz como Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU: 

“Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições 

eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis”. 

Essa ODS também traz metas que impactam as crianças e os 

adolescentes, quais sejam: 

16.1 - Reduzir, significativamente, todas as formas de violência e as 
taxas de mortalidade relacionadas a isto, em todos os lugares. 
16.2 – Acabar com abuso, exploração, tráfico e todas as formas de 
violência e tortura contra crianças. 
16.3 - Promover o Estado de Direito a nível nacional e internacional e 
garantir a igualdade de acesso à justiça, para todos. 
16.4 - Até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de 
armas ilegais, reforçar a recuperação e devolução de recursos 
roubados, e combater todas as formas de crime organizado. 
16.5 – Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as 
suas formas. 
16.6 – Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes 
em todos os níveis. 
16.7 – Garantir a tomada de decisão responsiva, inclusiva, participativa 
e representativa em todos os níveis. 
16.8 – Ampliar e fortalecer a participação dos países em 
desenvolvimento nas instituições de governança global. 
16.9 - Fortalecer a identidade legal para todos, incluindo o registro de 
nascimento, até 2030. 
16.10 - Assegurar o acesso público à informação e proteger as 
liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional 
e os acordos internacionais. 
16.a - Fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por 
meio da cooperação internacional, para a construção de capacidades 
em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento, para 
a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. 
16.b - Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias 
para o desenvolvimento sustentável. (IPEA, 2018). 

Diante das metas estabelecidas pelo ODS, tem-se o conceito do que seria 

paz e a justiça, lembrando que o conceito de paz é amplo. Atualmente, são 

conceitos extremamente importantes, com origem no termo latim pax, a paz pode 
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ser definida como um estado de tranquilidade e de quietude; como também, 

sendo a ausência de guerra ou violência. A paz entre nações e dentro delas, é o 

objetivo assumido de muitas organizações, designadamente a ONU. 

Deve–se ter em mente que paz não é só ausência de guerras, mas 

presença de justiça, igualdade e solidariedade onde são mantidas boas relações 

entre comunidades de indivíduos. Ela não é a causa, mas a consequência, o 

efeito de uma série de condições sociais, políticas e econômicas, representando 

uma transformação social que busque a inclusão social dos indivíduos. 

Na maioria das vezes as pessoas entendem a paz negativamente, isto é, 

como ausência de guerra, não entendem que serve como base de sociedades 

pacíficas e do desenvolvimento sustentável duradouro. No entanto, ela pode ser 

também entendida positivamente, no sentido de se afirmar o que deve haver, ao 

invés de se mostrar o que não deve haver. 

Já o termo Justiça, e levando em consideração sua função de exercer o 

justo e o correto perante a sociedade, tem-se que esta significa o respeito e 

igualdade entre os cidadãos para a boa convivência social. A palavra justiça 

possui origem etimológica no latim justitia, sendo considerado, pois o princípio 

basilar para a manutenção da ordem social através da garantia de direitos 

perante as relações sociais, ou até mesmo quando há a necessidade de 

mediação por parte dos Tribunais. (MAFRA, 2005). 

E o que seriam as instituições eficazes? A expressão instituição vem do 

latim “institutiōne” (que significa “sistema; disposição”); o termo “instituição”, para 

além de fazer alusão à ação e ao efeito de instituir (fundar, dar começo, erigir) 

algo, pode-se fazer alusão a um empreendimento, isto é, algo estabelecido ou 

fundado. Trata-se de um organismo que cumpre com uma função de utilidade 

pública. 

Estas instituições são os órgãos do poder soberano no território em 

questão, como por exemplo, a ONU, prevenindo conflitos, como a exclusão, a 

pobreza extrema e a degradação ambiental, em nome da paz e da segurança; 

já as instituições políticas fazem referência às organizações fundamentais de um 

Estado ou de uma nação. 

Diante de tantas possibilidades, percebe-se que situação atual, de 

desigualdade, não é obra do acaso e conviver com a desigualdade social, e 

tantos outros males que são frutos da injustiça é, particularmente, vergonhoso 
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para uma nação que deve ter como finalidade libertar a raça humana da tirania 

da pobreza e da privação e de sanar e proteger o nosso planeta. 

A sociedade junto aos governos deve enfrentar os problemas que mais 

importam as pessoas, como a corrupção e a violência, especialmente contra as 

minorias e grupos vulneráveis, e a falta de transparência na prestação de contas 

públicas, que se sabe se têm “recursos de sobra”, bem mais que o suficiente 

para edificar e manter uma sociedade justa”, mas que são perdidos ao longo do 

tempo, seja por obras inacabadas, improbidades etc. Nos dias de hoje há uma 

forte demanda por uma melhor governança. 

As pessoas precisam que suas vozes e apelo sejam ouvidas e atendidas 

pedindo instituições transparentes, ágeis, capazes e responsáveis, mas a 

população não recebe o suporte necessário do governo, que deveria prestar seu 

apoio e serviço à comunidade. 

José Marcelo Castro de Carvalho, secretário-executivo do Ministério 

Transparência e Controladoria-Geral da União, destacou, a necessidade de 

agilizar as ações para cumprimento dos ODS, assim foram as suas palavras: 

“Reforço a importância de haver senso de urgência e coordenação dos diversos 

envolvidos, para concretizar todas as medidas cabíveis para a necessária e 

efetiva implementação dos ODS”, arrematou. ” (CARVALHO, 2018) 

Dessa forma, a empresa deve deixar dados de fácil acesso, à disposição 

para uma boa transparência e boa relação com a comunidade, tendo o dever de 

fazer cumprir e fiscalizar; estas características estão sendo cada vez mais 

valorizadas e utilizadas por grandes corporações que se denominam 

“Instituições Eficazes”, ou seja, a responsabilidade funciona melhor em um 

ambiente de governança participativa buscando, conjuntamente, soluções para 

superar os desafios e dificuldades, em favor do desenvolvimento humano 

equitativo, proporcionando uma resposta coletiva, coerente e integrada às 

prioridades e necessidades nacionais no marco dos ODS e dos demais 

compromissos internacionais. 

Elas, as instituições, precisam estar, se engajar, participar da tomada de 

decisão na política para que isso aconteça e as mudanças possam acontecer de 

forma gradual e dessa forma façam valer seu direito à liberdade de expressão e 

de associação, ao protesto pacífico e ao acesso aos meios de comunicação e 

de informação independentes. A liberdade foi apontada como um dos seis 
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valores fundamentais na Declaração do Milênio, à qual é mais bem assegurada 

mediante a governança participativa. Isto é, podem ser muito proveitosos para o 

avanço da agenda dos direitos humanos e assim cumprir a sua indispensável 

função social. 

Um dos temas que é de fundamental importância e nunca sai de 

evidência, é retratado em outras ODS e nesta se enquadra muito, e envolve a 

temática da infância e da juventude. As políticas existentes, que são específicas 

para essa faixa etária, em geral são voltadas para aqueles que já são 

considerados como um problema para a sociedade, por isso quando nos 

referimos a adolescência, observamos que há poucas políticas públicas 

estruturantes voltadas para essa faixa etária, pois preferem não investir muito 

nessa categoria por acreditarem que não precisa. 

Há um grande risco se não consideramos que essas pessoas são 

detentoras do potencial de futuro do país. São os adultos da próxima geração. 

No Brasil, temos a Lei de Aprendizagem nº 10.097/2000 – Menor Aprendiz -, mas 

faltam outras políticas efetivas para investir no futuro e no projeto de vida desses 

adolescentes reforçando a educação para a resolução não violenta de conflito e 

para o desenvolvimento e a educação multicultural e antirracista, apesar do 

mundo apresentar um cenário promissor de mudanças, por meio da ação de 

redes nacionais e locais, com suas ideias e ações diretas e institucionais. 

Os adolescentes precisam de investimento público, para que 

desenvolvam todo seu potencial, e possam saber valorizar a justiça e rejeitar a 

vingança e o ódio, insistir no valor da democracia e na necessidade da 

globalização dos direitos humanos; sensibilizar os governos dos países sobre a 

reorganização da ONU como garantia das relações internacionais; facilitar o 

conhecimento das conquistas sociais, dentre outros valores. 

Hoje percebemos todo um esforço de proteção e investimentos na 

primeira infância, o que é extremamente importante, pois não temos, nas 

políticas sociais brasileiras, uma visão de investimento contínuo para cada fase 

da vida do cidadão. Falta ainda uma percepção da necessidade na continuidade 

desses investimentos para as etapas seguintes da vida. 

Precisamos refletir sobre como construímos a autonomia dessas crianças 

e adolescentes quando ofertamos a eles uma educação pública de péssima 

qualidade e que não melhora a sua inserção no mercado de trabalho e sua 
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qualidade de vida? O mercado de trabalho está ficando cada vez mais 

qualificado e competitivo; e diante das grandes exigências, a exemplo do 

conhecimento e domínio de outros idiomas, existe, ainda, a carência de políticas 

educacionais que promovam, de forma efetiva, a qualificação para que o 

mercado seja aberto a todos, e assim, propiciar a paz e a harmonia reduzindo 

conflitos e afastando de forma inexorável a violência, o terrorismo e a 

delinquência dentro e fora do ambiente escolar, social e familiar. 

Neste sentido, fomentar a construção de uma cultura de paz na sociedade 

se contrapondo à cultura da violência, com o envolvimento de toda a sociedade, 

inclusive, crianças e jovens, estimulando o compromisso e a responsabilidade 

de cada um na preservação dos direitos das pessoas, apontando sua 

necessidade de contribuição. 

Partindo disto, a UNESCO, um organismo da ONU, afirmou que a paz não 

pode consistir somente em ausência de conflito armado, mas implica 

principalmente um processo de progresso, justiça e respeito recíproco entre os 

povos, que assegure a construção de uma sociedade internacional, na qual 

todos possam encontrar seu lugar e viver bem. 

Para entendermos melhor a importância desta organização citemos um 

trecho de um programa da UNESCO: O Comitê Paulista para a Década da 

Cultura de Paz). 

“Desde sua criação ao final da Segunda Guerra Mundial, a UNESCO 
tem agido sempre de acordo com os princípios delineados no 
preâmbulo de seu Ato Constitutivo: "Uma vez que as guerras começam 
na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz 
devem ser construídas". 

 

A missão exclusiva da UNESCO é a construção da paz: "O propósito da 

Organização é contribuir para a paz e a segurança, promovendo cooperação 

entre as nações por meio da educação, da ciência e da cultura, visando a 

favorecer o respeito universal à justiça, ao estado de direito e aos direitos 

humanos e liberdades fundamentais afirmados aos povos do mundo". (Artigo 1 

do Ato Constitutivo), mesmo trabalhando em uma variedade de campos de 

atuação, seu curso global de ação é para acabar com a pobreza, promover a 

prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as 

mudanças climáticas. 
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A paz também estabelece a igualdade e reconhece a dignidade de toda 

humanidade, tornando os governos responsáveis por garantir que as pessoas 

possam desfrutar seus direitos e liberdades inalienáveis e construir sociedades 

mais pacíficas, justas e inclusivas em todos os níveis. 

Diante disso, com a ampliação do acesso à educação e a melhoria da 

qualidade desta e com o combate aos problemas de ordem social é preciso 

alcançar as metas previstas, principalmente no que tange aos aspectos de 

respeito ao próximo e combate à corrupção e pelo fortalecimento das 

instituições, tornando-as eficazes e eficientes, sendo realizado por meio de 

ações pontuais, individuais e coletivas. 

Portanto, o acesso à informação e o cumprimento das leis são meios de 

alcançar os objetivos do ODS 16, que afirma que não há desenvolvimento 

sustentável sem paz e não há paz sem desenvolvimento sustentável e assim 

não há desenvolvimento social e cultural aos fins que pretende atingir entrando 

em estado de decadência e através de decisões participativas, a inclusão em 

todos os níveis tem-se a proposta de redução da violência, da corrupção e do 

crime, a promoção do Estado de Direito e a transparência nas instituições. Dado 

o exposto, a questão da paz e da justiça e a eficácia das instituições são alicerces 

para o desenvolvimento sustentável, os quais devem guiar o desenvolvimento 

global   até  2030  acabando  com  leis e  políticas não discriminatórias  para    

o desenvolvimento sustentável, atingindo um número elevado de agentes de 

manutenção da paz proclamando uma sociedade e instituições eficazes sem 

precedentes. 

 
2.1.1 Violência de gênero 

 
 

Iniciando a temática da violência de gênero, faz-se necessário também 

conceituá-la para a melhor compreensão. Assim, entende-se como violência de 

gênero aquela violência física ou psicológica contra pessoa ou grupo de 

pessoas, tendo como foco de violência o sexo ou gênero da vítima e cujo impacto 

físico, psicológico ou social traz sérios problemas à sua convivência social 

(SAGOT, 2007). 

Analisando o contexto da violência de gênero, verifica-se que este tipo 

de crime tem origens históricas e culturais, tendo em vista que a violência contra 



55 
 

a mulher existe há séculos, fundamentada nas teorias patriarcais que 

determinavam o homem como detentor de direitos e de dominação masculina 

sobre a família, especialmente a esposa e filhas no caso de violência de gênero. 

Em se tratando de violência de gênero, verifica-se que a justificativa ainda 

relatada se encontra na herança cultural do domínio masculino sobre o sexo 

feminino. Este tipo de violência foi vivido em silêncio por longos séculos, vez que 

se garantiam na premissa do patriarcalismo e de inviolabilidade da vida privada 

a sua impunidade (SILVEIRA, 2011). 

É evidente, portanto, que o discurso jurídico que reconhece a violência 
de gênero nas relações de intimidade como violação de Direitos 
Humanos é algo recente nos jogos de verdade que legitimam e 
hierarquizam as posições de homens e mulheres no mundo ocidental 
(SILVEIRA, 2011). 

 

Com a evolução social e os avanços normativos, bem como a luta contra 

a institucionalização arcaica da dominação masculina, tornou-se possível a partir 

das ações de movimentos feministas fazer denúncias acerca de violência de 

gênero. Importante mencionar que desde a década de 1960, as feministas lutam 

pela “inserção da violência de gênero na agenda política das violações de 

Direitos Humanos” (SILVEIRA, 2011). 

Analisando a violência de gênero pela perspectiva dos Direitos Humanos, 

bem como pelos princípios norteadores da Constituição Federal de 1988, 

percebe-se a violação dos direitos humanos, tendo em vista que esta modalidade 

de violência fere brutalmente os princípios da dignidade humana, da igualdade, 

da fraternidade e da liberdade, posto que cerceiam os direitos da vítima deste 

tipo penal, desenvolvendo desta forma um fenômeno social. 

É fato que a violência de gênero, como fenômeno social, encontra-se 
presente em todas as classes e “tipos” de cultura. Nesse ponto, faz-se 
mister destacar o conceito de cultura, como todo complexo que inclui 
conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes ou qualquer outra 
capacidade ou hábitos adquiridos pelo homem como membro de uma 
sociedade (OLIVEIRA, 2010). 

 

A luta contra a violência de gênero assume papel de destaque no contexto 

político e social brasileiro, haja vista o alto número de casos de violência deste 

tipo em todas as classes sociais e que se tornam manchetes de jornal e se 

configuram em dados numéricos nos registros das delegacias por todo o país. 

Importante mencionar que a legislação brasileira tem evoluído nas últimas 

décadas, fato este determinante para que a violência de gênero tenha alcançado 
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maior conhecimento da sociedade e consequentemente o desenvolvimento de 

ferramentas que buscam a diminuição deste tipo de crime tão comum em nosso 

meio social. 

Um fato que se tem percebido nos últimos tempos é a influência das 

mídias no que tange à disseminação da violência em forma de manchetes, 

notícias, imagens e vídeos, fenômeno este que tem alavancado sobremaneira o 

índice de criminalidade, tendo em vista que com o incentivo à violência através 

da disseminação midiática, tem-se banalizado os atos criminosos. Verifica-se, 

portanto, a força da mídia no contexto social e humano da atualidade; em 

particular, quando se retrata da doméstica (BOZZA, 2016). 

 

2.1.2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

 
O problema da violência doméstica e familiar possui raízes históricas e 

seculares, tendo em vista a sociedade de modelo patriarcal na qual o mundo 

esteve inserido por longos períodos da história, desde os primórdios das 

civilizações. 

No contexto de domínio do sexo masculino sobre o sexo feminino, 

evidenciando desta forma a imposição de regras a partir do gênero, percebe-se 

que a violência doméstica e familiar sempre esteve atrelada à ideia de que pelo 

fato de o homem ser considerado socialmente o mantenedor da família, e, por 

conseguinte a mulher ser responsável pelo lado reprodutivo da família, existia a 

crença discriminadora de que a mulher deveria estar sempre subjugada ao poder 

patriarcal (PAULILO, 2004). 

Tendo o conceito de violência e analisando este tipo penal de acordo com 

a garantia de direitos e proteção da mulher vítima da violência doméstica e 

familiar, nota-se a justificativa principal para a sua existência enraizada na 

herança cultural da sociedade machista. 

É evidente, portanto, que o discurso jurídico que reconhece a violência 
de gênero nas relações de intimidade como violação de Direitos 
Humanos é algo recente nos jogos de verdade que legitimam e 
hierarquizam as posições de homens e mulheres no mundo ocidental 
(SILVEIRA, 2011). 

 

A igualdade de condição de gênero faz parte dos textos constitucionais e 

das normas internacionais, vez que evidenciam a igualdade como princípio 
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norteador das sociedades, fazendo com que a discriminação, por qualquer 

motivo, seja fato punível pelo Poder Público. 

Nesse sentido, a evolução normativa que vem atrelada à evolução social 

foi capaz de trazer para o meio social, através das ações de movimentos 

feministas, a possibilidade de se denunciar todo e qualquer tipo de violência de 

gênero, inclusive a violência doméstica e familiar. Data da década de 1960, a 

luta das feministas pela “inserção da violência de gênero na agenda política das 

violações de Direitos Humanos” (SILVEIRA, 2011). 

Partindo da perspectiva dos Direitos Humanos, a violência doméstica e 

familiar fere sobremaneira os direitos humanos, como também os princípios 

constitucionais insertos na realidade da sociedade brasileira, vez que este tipo 

penal atenta contra os princípios da dignidade humana e da igualdade entre 

todos. Conforme preconiza o art. 226, e em seu parágrafo 8º da Constituição 

Federal/88, onde encontra-se descrito que “A família, base da sociedade, tem 

especial proteção do Estado, e em continuidade, dispõe que este, deve 

assegurar a assistência a todos os membros familiares, coibindo a violência, 

mesmo que esta se dê no âmbito familiar. 

Neste sentido, verifica-se a garantia de proteção do Estado no que tange 

ao papel da família enquanto órgão social, bem como garantia de direitos, 

mesmo que o Poder Público tenha que interferir no âmbito privado. 

Portanto, a violência contra a mulher, evidenciada pela violência 

doméstica e familiar, passou a ser vista de maneira mais atenta depois da 

interferência internacional no caso da Maria da Penha, que foi vítima de seu ex 

esposo e por quase duas décadas se viu de mãos atadas devido à impunidade 

dada ao agressor por conta da inércia do Poder Público, especialmente do Poder 

Judiciário, em tomar as rédeas da ação e punir de maneira correta o agressor. 

Nesse contexto de retaliação à violência contra a mulher, especialmente 

no meio familiar, muitas ações foram implementadas através das políticas 

públicas que visam especialmente a proteção da mulher vítima de violência 

doméstica e familiar. Contudo, ainda há muito o que se fazer, tendo em vista os 

altos números de casos deste tipo de violência nas mais diversas classes sociais 

em todo o Brasil. 
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2.2 FEMINICÍDIO: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 
Atualmente a maior violação direta aos direitos humanos das mulheres é 

o crime de feminicídio, pois destrói sua vida, sendo que a cada uma hora e meia 

uma mulher é morta no país por causas violentas, entre as quais está o desprezo 

ou o sentimento de perda do controle e da “propriedade” sobre as mulheres. 

Dados alarmantes que refletem a realidade do Brasil atual, com o 5° lugar no 

ranking dos países em que mais se matam mulheres. O país só perde para El 

Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia em número de casos de assassinato 

de mulheres, portanto, é dever do Estado proteger as mulheres vítimas desse 

fenômeno. 

No Brasil, o cenário que mais preocupa é o do feminicídio cometido por 

parceiro íntimo, em contexto de violência doméstica e familiar, e que geralmente 

é precedido por outras formas de violência e, portanto, poderia ser evitado. É 

preciso dar mais ênfase na legislação para combater, de vez, as questões 

relacionadas com as mulheres. 

Muitas dessas mortes poderiam ser evitadas se a violência contra as 

mulheres não fosse banalizada e tolerada, sobretudo pelas instituições que têm 

o dever de agir nestes casos, mas também por uma parcela da sociedade. 

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa 

um marco na proteção aos direitos das mulheres, pois tem como premissa coibir 

e prevenir todas as formas de violência doméstica e familiar e em seguida foi 

promulgada a Lei do Feminicídio tipificado como conduta criminosa. 

O crime de feminicídio é uma das qualificadoras no crime de homicídio, 

no cenário jurídico previsto no artigo 121 do Código Penal, entrou em vigor com 

a promulgação da Lei nº 13.104 em 09 de março no ano de 2015, especificando 

que se trata do homicídio em desfavor da mulher em razão de ser do sexo 

feminino, no cenário de violência doméstica e familiar, e quando há situação de 

menosprezo e discriminação à condição de ser mulher. 

Salienta-se, ainda que anteriormente a esta aludida lei acima mencionada 

não existia uma punição específica para o homicídio que praticado contra a 

mulher por razões que envolvessem o sexo feminino. Ou seja, o feminicídio era 

penalizado de forma geral como simplesmente homicídio. Usualmente o 

enquadramento que se fazia era de homicídio qualificado por motivo torpe – 
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inciso I do § 2°, do artigo 121 – ou fútil – inciso II - ou em razão em virtude de 

dificuldade da vítima de se defender – inciso IV, todos do Código Penal. Assim, 

a pena é maior que a do homicídio simples e o caso configura hediondez, com 

pena prevista de 12 a 30 anos. 

 

 
2.2.1. Feminicídio no Brasil 

 
 
 

No Brasil, o tema violência começou a ganhar relevância a partir da 

década de 60 do século XX em que as mortes violentas começaram a substituir 

as mortes por doenças infecto-parasitárias nos ambientes urbanos. E na década 

de 80, houve aumento de 29% nos casos de morte violenta, fazendo desta a 

segunda causa de mortes (MINAYO, 1994), entretanto, ainda não existiam 

dados epidemiológicos específicos sobre a violência imposta contra a mulher 

como acontece nos dias de hoje. 

Com a importância do tema e em atenção aos compromissos 

internacionais assumidos pelo Estado brasileiro por meio de tratados como a 

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

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

contra a Mulher, no ano de 2006, foi sancionada a Lei Maria da Penha, a qual 

cria mecanismos específicos para coibir a violência doméstica e familiar contra 

a mulher. 

A Lei Maria da Penha prevê medidas protetivas de urgência em favor da 

vítima no intuito de interromper o ciclo de violência vivenciado (artigo 22), bem 

como cria medidas integradas de prevenção e repressão à violência que 

envolvem vários setores da sociedade civil e as três esferas administrativas e de 

poder (artigos 35 e 36), representando um avanço simbólico, discursivo e 

político, pois evidenciou uma realidade que há muito envolvia ao ambiente 

doméstico. 

A ampla e efetiva aplicação da Lei Maria da Penha e a atualização da 

doutrina jurídica para inclusão das inovações que ela trouxe indicam, assim, um 

caminho para evitar que as vidas de milhares de mulheres tornem-se estatísticas 

alarmantes. 
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Passados alguns anos de sua vigência, entendeu-se que ainda havia uma 

lacuna pendente à proteção de bens de maior relevância, dentre os quais a vida 

das mulheres, que, não obstante representem a maior parte da população 

brasileira, ainda se sujeitam à uma vulnerabilidade diante da violência que 

sofrem e com o elevado índice de assassinatos às mulheres nos últimos tempos, 

ao qual podemos chamar de feminicídio, tema em evidencia atualmente. 

O feminicídio é o fenômeno que compreende as mortes violentas de 

mulheres em todo o mundo, cuja motivação é tão somente a condição de gênero 

– mata-se a mulher pelo fato de ela ser uma mulher. 

Outra característica que o define é não ser um fato isolado na vida das 

mulheres vitimizadas, mas apresentar-se como um ponto final em uma 

continuidade de terror, que inclui abusos verbais e físicos, ameaças na maioria 

das vezes cumpridas e uma extensa gama de manifestações de violência e 

privações a que as mulheres são submetidas ao longo de suas vidas e que não 

aguentam mais passar por tudo isso. O feminicídio é a instância última de 

controle da mulher pelo homem: o controle da vida e da morte, relatório da 

Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher. 

De acordo com o relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

sobre Violência contra a Mulher (CPMI-VCM 2013), que recomendou a criação 

da Lei do Feminicídio, a vítima torna-se um objeto para o agressor. Uma 

característica da agressão à mulher é o desejo que o agressor tem em 

comprometer a imagem da vítima (com mutilações, queimaduras e lesões que a 

desfigurem), assim como inferiorizá-la com violência sexual. 

A violência cometida contra a mulher é compreendida como violência de 

gênero (SAFFIOTTI, 2004). Ela representa um instrumento de submissão, de 

subordinação, de dominação, de discriminação e de controle sobre a mulher, 

para assegurar a supremacia masculina. É uma forma de violar e de limitar o 

pleno gozo de direitos e liberdades fundamentais das mulheres. Constitui um 

problema público e político que afeta diretamente a estabilidade econômica dos 

povos e constitui um atentado ao princípio de igualdade de oportunidades das 

sociedades democráticas. 

São crimes cujo impacto é silenciado, praticados sem distinção de lugar, 

de cultura, de raça ou de classe, além de ser a expressão perversa de um tipo 

de dominação masculina ainda fortemente cravada na cultura brasileira. 

http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf
http://www.compromissoeatitude.org.br/wp-content/uploads/2013/07/CPMI_RelatorioFinal_julho2013.pdf
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Cometidos por homens contra as mulheres, suas motivações são o ódio, o 

desprezo ou o sentimento de perda da propriedade sobre elas (AQUINO, 2015, 

p. 11). 

As mortes de mulheres por questões de gênero, chamadas de feminicídio, 

encontram-se presentes em todos os níveis da sociedade e, conforme 

anteriormente apresentado, são decorrentes de uma cultura de dominação e 

desigualdade nas relações de poder existente entre homens e mulheres, 

produzindo a inferiorização da condição feminina, resultando na forma mais 

extrema da violência contra as mulheres, que é o óbito (OLIVEIRA, 2015). 

Deste modo, importante apresentar o conceito de gênero, 

Gênero é um recurso utilizado para se referir à construção social 
desigual baseada na existência de hierarquia entre os sexos e as 
consequências que daí se originam. Essa diferença não é só 
conceitual, tem efeitos políticos, sociais e culturais (FARAH, 2004, p. 
48). 

 

Com o mesmo ponto de vista, Romero (2014) vem reforçar que o 

feminicídio é todo e qualquer ato de violência proveniente da dominação de 

gênero e que é praticado contra a mulher, ocasionando sua morte. Partindo 

dessa concepção, o assassinato de mulheres pode ser e é realizado por pessoas 

próximas das vítimas, como namorados, maridos e/ou companheiros, outros 

membros da família ou por desconhecidos. 

Esse tema continua em evidência todos os dias ao ligar a televisão porque 

o Estado e suas instituições contribuem para a prática do feminicídio quando não 

conferem garantias ou criam condições para meninas e mulheres viverem em 

segurança, quer em sociedade quer no âmbito doméstico ou em seus ambientes 

de trabalho. Ou seja, concorrem, de maneira criminosa, o silêncio, a omissão, a 

negligência e o conluio parcial ou total de autoridades encarregadas de prevenir 

e erradicar estes crimes. 

Muitos casos se repetem com uma triste frequência no Brasil e poderiam 

ser mais facilmente identificados como feminicídio, como o assassinato 

associado à violência sexual, ou os homicídios cometidos por parceiros ou ex 

que são noticiados diariamente, as quais chamaremos as vítimas por Tatiana, 

Eloá, Eliza, Mércia, Isabella, Michelle, Sandra, Daniella, Maristela, Ângela e 

tantas outras mulheres que foram mortas por não aceitarem permanecer em uma 

relação violenta, por não aceitarem cumprir as regras ou expectativas de seus 
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companheiros ou da sociedade, por serem vistas como objetos sexuais, por 

terem sido invisíveis ao Estado e ao sistema de justiça, que, na maioria dos 

casos, não foram capazes de ouvi-las e, portanto, de prevenir tais mortes 

anunciadas. 

No primeiro semestre do ano de 2019, como já relatado, 32 mulheres 

foram mortas por crimes letais intencionais, em toda Paraíba. Do total, 17 casos 

estão sendo investigados como feminicídio. O número representa 53% dos 

assassinatos de mulheres. E essa proporção já é maior do que o mesmo período 

do ano de 2018. O mês de abril foi o mais violento para as mulheres. Os casos estão 

sob investigação da Polícia Civil, mas foram cometidos pelo companheiro ou ex- 

companheiro das vítimas. 

Mesmo, retratado na manchete da página do Governo do Estado uma 

queda de 20% nos assassinatos na Paraíba, em relação aos crimes contra a 

vida de mulheres de janeiro a maio de 2019, este índice, por vezes 

subnotificados, não demonstram claramente o real problema enfrentado nos 

CRAMs, uma vez que enquanto não for mudado o olhar acerca da violência 

doméstica, seus tipos, a população e o poder público tenderão a dar relevância 

somente ao tipo penal que resultaram em óbitos11. 

Constantemente as vítimas denunciam para sentirem-se protegidas, mas 

a proteção vem tarde demais, elas já foram a óbito devido à gravidade do crime 

ou das lesões às quais foram submetidas ou não vem, como ocorre 

cotidianamente. Muitas vezes o Estado contribui para a manutenção da ordem 

patriarcal e, portanto, nas hipóteses em que as autoridades não realizem com 

eficiência suas funções, o feminicídio deve ser encarado sob a ótica de um crime 

de Estado. 

Nas palavras de Castells (2010), a atuação efetiva e eficaz do Estado para 

prevenir os assassinatos praticados contra as mulheres inclui a devida atenção 

aos casos de agressões consideradas menos graves, o cumprimento da punição 

dos agressores e a garantia aos direitos humanos das mulheres. 

 
 
 
 

11  A  Paraíba  registra  queda  de  20%  nos  assassinatos  de  janeiro  a  maio  de  2019.  
Publicado: 04/06/2019 18h19, última modificação: 04/06/2019 18h19. Disponível em 

https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-registra-queda-de-20-nos-assassinatos-de-janeiro-a-
maio- 
de-2019. Acesso em 16 de nov. 2019. 

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/05/19/numero-de-feminicidios-em-abril-sobe-50percent-em-relacao-ao-primeiro-trimestre-de-2019-na-paraiba.ghtml
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-registra-queda-de-20-nos-assassinatos-de-janeiro-a-maio-de-2019
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-registra-queda-de-20-nos-assassinatos-de-janeiro-a-maio-de-2019
https://paraiba.pb.gov.br/noticias/paraiba-registra-queda-de-20-nos-assassinatos-de-janeiro-a-maio-de-2019
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De acordo com esta classificação, os feminicídios se dividem em três 

categorias: 

a) Feminicídios íntimos: São aqueles cometidos por homens com os quais a 

vítima possui ou possuiu uma relação íntima, familiar, de convivência ou 

afins. Incluem-se nesta categoria os crimes cometidos por parceiros 

exclusivamente sexuais ou por aqueles com quem a vítima tem ou teve 

outras relações interpessoais, tais como maridos, companheiros ou 

namorados. Esta espécie de feminicídio frequentemente impacta de 

maneira irreversível e dolorosa na vida de outras pessoas ligadas à vítima, 

sobretudo a dos eventuais filhos do casal, obrigados a viver na ausência 

da mãe e também do pai, quando este responde a processo criminal e é 

condenado a cumprir pena privativa de liberdade ou quando na maioria 

das vezes cometem suicídio. 

b) Feminicídios não íntimos: São aqueles cometidos por homens com os 

quais a vítima não possui relações íntimas, familiares ou de convivência, 

mas com os quais era ligada por relações de confiança, hierarquia ou 

amizade, a exemplo das que há entre empregador e empregada, amigos 

ou ainda colegas de trabalho. Esta categoria pode ser subdividida em dois 

grupos – feminicídio não íntimos e feminicídio sexuais – conforme a vítima 

tenha ou não sido violentada sexualmente, algo muito comum nesta 

espécie. Há quem considere que feminicídios sexuais são uma forma de 

terrorismo que reforça a dominância masculina e rende todas as mulheres 

à sensação de insegurança continua. A incidência do feminicídio não 

íntimo é maior nos casos em que as vítimas exercem profissões 

estigmatizadas, a exemplo da prostituição. 

c) Feminicídios por conexão: Ocorrem quando uma mulher intervém para 

impedir o assassinato de outra mulher e, no processo, acaba também se 

tornando uma vítima fatal. Por sua natureza, desnecessária a existência 

de vínculos entre o agente e a vítima para caracterizá-lo, os quais podem 

ser até desconhecidos. 

Portanto, essa classificação nos permite desarticular o discurso de que a 

violência contra a mulher é pontual e privada quando, em verdade, seu 

caráter social é evidente, vez que reflete as relações de poder 

historicamente estabelecidas entre os sexos. 
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2.2.2 Caminhos eficazes para a proteção da mulher 

 
 

Pensando nos avanços e nos desafios para a construção de uma 

sociedade inclusiva, tornou-se importante a criação e a efetivação de políticas 

públicas que atendessem a mulher em todos os aspectos. Para que as políticas 

públicas sejam efetivas e atinjam concretamente a sociedade, é importante que 

haja educação e divulgação de informação adequada. 

Carlotto (2004) salienta que, para propor políticas públicas de 

enfrentamento das desigualdades de gênero, é necessário atribuir um sentido 

de emancipação às mudanças que se almeja: o combate às desigualdades de 

gênero no contexto do conjunto das desigualdades sociais, pressupondo 

práticas de cidadania ativa; a garantia de que o Estado desenvolva políticas 

sociais que contemplem as dimensões distributivas e de reconhecimento/status 

que incidam efetivamente sobre esse conjunto de desigualdades de classe, 

gênero e raça/etnia. 

As políticas públicas, sob a perspectiva de gênero, fortalecem a cidadania 

ativa das mulheres, pois, conforme explica Silveira (2003), o caráter sistêmico 

das desigualdades de gênero exige uma intervenção do Estado para superá-las 

que, porém, não se incumbirá dessa tarefa sem um sujeito de transformação que 

o impulsione na direção da igualdade, por meio de um feminismo em ação, que 

alimente as práticas de cidadania das mulheres e aprofunde a democratização 

do Estado (SILVEIRA, 2003, p. 7). 

Segundo Facchi (2011, p. 143), as mulheres ainda são, na guerra e na 

paz, as vítimas principais de atos de violência física e moral. Atualmente, ainda 

existem importantes discriminações no acesso aos direitos por parte das 

mulheres, muitas sofrem condições de inferioridade e  de  violência  em  

família. Isso ocorre devido às construções culturais, econômicas, políticas e 

sociais discriminatórias. 

Com o avanço das leis, a Lei do Feminicídio foi uma conquista e é um 

instrumento importante para dar visibilidade ao fenômeno social que é o 

assassinato de mulheres por circunstâncias de gênero e poder punir os 

agressores assim como atuar de forma eficaz na proteção contra as vítimas. 
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Porém, a lei é apenas ponto de partida, já que sozinha não será capaz de acabar 

com os crimes de feminicídio. 

Empregar a expressão ou criar o tipo penal “feminicídio” foram estratégias 

importantes para diferenciar os assassinatos de mulheres do conjunto de 

homicídios que ocorrem no país, tirando o crime da invisibilidade. 

Dessa  forma,   é   possível   evidenciar   as   características   ligadas   

às desigualdades para transformá-las, e, ao mesmo tempo, para conhecer 

melhor a dimensão do problema e os contextos em que morrem as mulheres. 

Neste sentido, é imprescindível que os sistemas democráticos de 

governos elaborem estratégias de inclusão, oportunizando, de fato, a autonomia 

das mulheres, especialmente no que tange às ações de prevenção, como 

aquelas voltadas à educação, e à desconstrução da cultura de violência. 

A ausência de políticas públicas mais rígidas e a demora nos julgamentos, 

resultando muitas vezes em prescrição da pretensão punitiva referente ao crime, 

facilitam que o agressor saia impune e que o feminicídio seja um tipo de 

assassinato recorrente, pois voltam para suas casas e concretizam o que não 

tinha terminado, ou seja, acabam assassinando suas companheiras, seja por 

raiva, represália ou vingança de terem sidos denunciados, seja como forma de 

autoafirmação masculina. 

As mortes de mulheres que resultavam da violência doméstica eram 

julgadas, na maior parte, como crime passional. A Lei de Feminicídio foi criada 

a partir de uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito 

sobre Violência contra a Mulher (CPMI-VCM) que investigou a violência contra 

as mulheres nos Estados brasileiros, de março de 2012 a julho de 2013, a 

Comissão teve “a finalidade de investigar a situação da violência contra a mulher 

no Brasil e apurar denúncias de omissão por parte do poder público com relação 

à aplicação de instrumentos instituídos em lei para proteger as mulheres em 

situação de violência” (BRASIL, 2013). 

Contudo, há de se considerar que a iniciativa do Poder Legislativo é o 

resultado do empoderamento político das mulheres, que passam a se 

reconhecer como sujeitos sociais detentores de direitos e, consequentemente, 

começam a cobrar tal reconhecimento da própria sociedade que, por sua vez, 

não poderia ficar estagnada em virtude dessa realidade. 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossies/feminicidio/capitulos/como-e-por-que-morrem-as-mulheres/
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A Lei 13.104/15, que introduziu o feminicídio como uma das qualificadoras 

do crime de homicídio, alterou o Código Penal brasileiro, punindo de forma mais 

rigorosa os agressores que cometerem o homicídio em função da condição do 

sexo, alterando também o art. 121 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 (Código Penal), 

para prever o feminicídio como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio, e o art. 1º da Lei nº 8.072/1990, para incluir o feminicídio no rol dos 

crimes hediondos. Desta forma, há mais uma modalidade de homicídio 

qualificado: o feminicídio, quando crime for praticado contra a mulher por razões 

da condição de sexo feminino. 

Diante de situações estarrecedoras acrescentou um §7º ao artigo 121 do 

Código Penal, dispondo que à pena aplicada ao homicídio qualificado pelo 

feminicídio poderá incidir um aumento de um terço até a metade caso este seja 

praticado: durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto (inciso I); 

contra pessoa menor de 14 (quatorze) e maior de 60 (sessenta) anos ou com 

deficiência (inciso II); e, por fim, na presença de ascendente ou descendente da 

vítima (inciso III). 

A violência contra a mulher, em seu contexto geral, surge de uma 

diferença biológica entre os sexos, construindo socialmente um sistema de 

dominação masculina, principalmente no que se refere à divisão social do 

trabalho, que atribui um papel ideal para cada um dos dois sexos (BOURDIEU, 

2010). 

Tal violência ocorre em várias esferas da vida e se manifesta sob formas 

e circunstâncias distintas. Neste contexto, dentre as inúmeras situações de 

violência que vitimam as mulheres, destacam-se as ocorridas no espaço definido 

socialmente para as mulheres: o espaço privado, a família e o domicílio (SANTI, 

2010). 

Conforme Dias (2010), a mulher ficou restrita ao espaço do lar, com a 

obrigação de cuidar do marido e dos filhos, enquanto ao homem coube o espaço 

público, o que colaborou para a formação de dois mundos, uma separação que 

culminou ao homem o espaço da dominação, externo, produtor, já ao outro, 

coube o espaço da submissão, interno e reprodutor. O provedor da família e a 

protetora do lar, cada um desempenhando sua função. 

No caso do feminicídio cometido por parceiros ou ex parceiros, muitas 

vezes eles matam a mulher em casa, no bairro ou no trabalho, na frente de outras 
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pessoas. São comuns os casos em que o autor não faz questão de ocultar o 

crime de testemunhas, o que significa que exibir aquilo reforça sua 

masculinidade, e que ele se sente autorizado pela sociedade a ter controle de 

vida e morte sobre a mulher. 

No Brasil, se observa um quadro muito semelhante e até certo ponto mais 

grave, na medida em que os indicadores não revelam melhoras significativas na 

questão da violência contra a mulher nos últimos anos. Ressalta-se ainda a 

dificuldade em serem coletados dados mais precisos, já que muitos casos não 

são denunciados às autoridades policiais ou aos órgãos de saúde; outro fator 

importante é quando acontece a denúncia, mas elas tem que voltar às 

autoridades policiais para retirar a “queixa” por estarem ameaçadas, medo de 

serem desacreditadas, de morrer, exposição, vergonha, vínculo emocional e 

financeiro com o agressor são fatores que contribuem para a dificuldade de 

denunciar, por isso que os índices existentes, embora altíssimos, não 

correspondem à realidade, ainda mais estarrecedora. 

Existe um aspecto político importante do feminicídio, que aponta para a 

necessidade de as autoridades agirem, mostrando que sua omissão ou 

negligência concorre para o incremento do feminicídio. 

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 é um crime de 

Estado. 

As políticas para o enfrentamento à violência contra as mulheres 

ganharam força com a Lei nº 11.340/06, conhecida como Lei Maria da Penha. 

De acordo com a Corte Suprema, a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio 

são instrumentos que promovem a igualdade em seu sentido material, pois no 

aspecto físico, a mulher é mais vulnerável do que o homem, além de que no 

contexto histórico a mulher vem sendo vítima de submissões, discriminações e 

sofrimentos por questões relacionadas ao seu gênero. 

Esta Lei prevê a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher - pela União, Distrito Federal e Territórios, pelos Estados, para 

processo e julgamento das causas decorrentes da prática de violência doméstica 
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e familiar. E em seu art. 17 ela veda a aplicação de penas alternativas nos casos 

de violência doméstica e familiar contra a mulher (BRASIL, 2006). 

Com a Lei Maria da Penha e outros efeitos da institucionalização da 

política de combate à violência contra as mulheres, o Judiciário, e em especial 

os juizados especializados, foram inseridos nas redes de enfrentamento à 

violência contra as mulheres, conjunto de instituições e serviços governamentais 

e não governamentais de base local que visam o desenvolvimento de estratégias 

para, entre outras finalidades, a responsabilização dos agressores e a 

assistência às mulheres em situação de violência. 

Uma parte substancial desse esforço interinstitucional diz respeito à rede 

de atendimento e enfrentamento às mulheres vítimas de violência, constituída 

pelos setores governamentais nos âmbitos da justiça, da segurança pública, da 

saúde e da assistência social que disponibilizam ações e serviços para as 

mulheres nessa situação. 

A atuação efetiva e eficaz do Estado para prevenir os assassinatos 

praticados contra as mulheres inclui a devida atenção aos casos de agressões 

consideradas “menos graves”, o cumprimento da punição dos agressores e a 

garantia aos direitos humanos das mulheres. 

Ainda há muito trabalho a ser realizado no que tange à mudança de 

paradigmas em relação à tipificação do crime de feminicídio e ao combate à 

violência institucional. Cabe urgência na tipificação e na implementação de 

políticas sociais que melhorem as condições de vida das mulheres concorrendo 

para uma mudança dos valores culturais hegemônicos que têm justificado a 

violência contra as mulheres, mas que com a colaboração de todos chegar-se-á 

ao fim pretendido. 

 

2.3 O processo motivador da Lei Maria da Penha 

 
A Lei Maria da Penha foi introduzida no contexto legal brasileiro a partir 

da necessidade de criação e efetivação de uma norma infraconstitucional que 

colocasse em prática os ditames constitucionais e as determinações 

internacionais de proteção à vida e a dignidade humana da mulher. 

Sabe-se que antes da entrada em vigor da Lei nº 11.340/06, conhecida 

como Lei Maria da Penha, a norma que tratava dos crimes de violência 
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doméstica e familiar contra a mulher era a Lei nº 9.099/95. Esta Lei, conhecida 

como Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, colocava os crimes de 

violência doméstica e familiar contra a mulher como crimes de menor potencial 

ofensivo, ou seja, tipos penais que geralmente eram cometidos contra a mulher 

no meio familiar eram considerados delitos de menor importância para o 

legislador e dessa forma utilizavam-se de mecanismos judiciais simplificados, a 

exemplo da conciliação, para resolver os litígios de violência doméstica, fato que 

muitas vezes causava a impunidade, a falta de garantia e proteção da vida e da 

dignidade humana da mulher e a ineficácia do Estado como garantidor da 

proteção e da efetivação dos direitos da mulher (CALAZANS E CORTES, 2011). 

Buscando a garantia de direitos e a proteção das mulheres vítimas de 

violência doméstica e familiar, e tendo como principal exemplo deste tipo penal 

o caso de Maria da Penha, que foi vítima de violência física e psicológica, tendo 

seu esposo como agressor, e que depois de duas tentativas de homicídio por 

parte deste, buscou na justiça por quase 20 anos a punição do seu algoz, 

recorrendo às Instâncias Internacionais para ter efetivado seus direitos em terras 

brasileiras. 

Nesse contexto de busca de garantias de direitos e proteção da dignidade 

humana, verifica-se que a legislação brasileira por muito tempo foi omissa no 

que tange à contextualização criminal da violência doméstica, bem como da 

punibilidade e da proteção da vítima. 

Evidencia-se, pois a dualidade ainda existente entre os gêneros, 

colocando o sexo masculino como sobreposto ao sexo feminino, fator cultural 

que ainda encontra espaço na sociedade brasileira. 

A dicotomia entre os espaços privado e público vem sendo reforçada 
pelo direito, sobretudo por leis que regulam as relações familiares. O 
surgimento do pensamento liberal clássico estruturou nossas relações 
em torno de dualismos como, por exemplo, racional/irracional, 
ativo/passivo,  pensamento/sentimento, razão/emoção, 
cultura/natureza, poder/sensibilidade, objetivo/subjetivo e 
universal/particular, e que estes são sexualizados (uma metade 
masculina e outra feminina), hierarquizados (o que é atribuído ao 
masculino é valorizado, enquanto o feminino é considerado inferior) e 
que o direito se identifica com o masculino. (OLIVEIRA, 2017, p.1) 

 

Desta forma, verifica-se que a relação entre gêneros é a base para o 

desenvolvimento de normas que fundamentem e garantam a proteção 

necessária, tendo em vista a ainda existente diferenciação dos gêneros, onde o 

masculino ainda se sobrepõe culturalmente ao feminino em muitos contextos da 
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vida social, fato este que se comprova com o aumento da violência doméstica e 

familiar, evidenciando a necessidade cada vez maior de efetivação da Lei Maria 

da Penha em meio à sociedade como ferramenta jurídica de reeducação e 

punibilidade. 

A Lei Maria da Penha, como ficou conhecida, no seu artigo 5º, define 

violência doméstica ou familiar contra a mulher como sendo toda ação ou 

omissão, baseada no gênero, que cause morte, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral e patrimonial, no âmbito da unidade doméstica, da 

família e em qualquer relação íntima de afeto, em que o agressor conviva ou 

tenha convivido com a agredida (BRASIL, 2006). 

A chegada desta Lei foi importante, principalmente por ampliar o conceito 

de violência doméstica contra a mulher, enquadrando várias tipificações, 

passando o Estado a garantir direitos e proteção com a aplicação da lei contra 

hábitos e valores de uma sociedade ainda machista e retrógrada. É inegável que 

na contemporaneidade ainda se vive os resquícios deste rastro de cultura de 

submissão, no entanto muito se caminhou em termos de legislação, a qual coíbe 

qualquer tipo de violência contra a mulher. 

O texto da Lei trouxe mudanças que a colocaram entre as melhores leis 

que tratam sobre violência contra mulher no mundo; aumentaram-se as sanções 

a quem agride e também as medidas que visam a proteger a vítima. Dispostas 

no capítulo II da Lei nº11.340/2006, as medidas protetivas de urgência vêm, 

entre os artigos 18 e 24, divididas em disposições gerais, seção I, que 

determinam prazos e maneiras de impetrá-las, e seção II, das garantias à 

ofendida – as que obrigam o agressor a uma série de medidas. O Estado, então, 

busca prevenir qualquer ação violenta do agressor, antes de ocorrer o ato e 

durante o caminhar do processo (caso em que já tenha cometido agressão), 

assim como garantir à vítima uma tutela jurisdicional que pode ser requerida em 

qualquer fase deste processo. 

Como já mencionado, o medo solidifica relações de domínio, de 

subjugação e, não deixa que o Estado tenha conhecimento, evidenciando que, 

para que a vítima tome coragem e denuncie a agressão, há que haver maior 

efetividade destas medidas, pois afastar o agressor apenas com uma 

determinação judicial, como é constatado, não as torna eficazes. Por não haver 

fiscalização para averiguar a efetividade de tais medidas e, muitas vezes, por 
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meio de ameaças, o agressor obriga que a vítima faça retratação da 

representação para que a medida seja revogada. No entanto, não é válido 

afirmar que todos os casos de descumprimento das medidas acontecem em 

decorrência de sua falta de efetividade ou negligência do Estado. Pacheco, em 

seu estudo sobre a (In) eficácia das Medidas Protetivas de Urgência, observa 

que: 

As Medidas Protetivas estabelecidas pelo juiz muitas vezes tomam um 
curso diferente do esperado, pois são ineficazes para solucionar os 
problemas emergentes nos casos. Acontece que na maioria das vezes 
o problema está na própria vítima quando resolve se retratar e reatar 
com o agressor, com isso torna as medidas sem eficácia alguma. Nem 
sempre é o Judiciário o responsável pela não eficácia das medidas, 
isso porque quando a própria vítima resolve por bem se retratar da 
representação consequentemente as medidas de proteção são 
revogadas pela autoridade que estabeleceu, no caso o Juiz 
(PACHECO, 2015). 

 

Outro ponto que dificulta a funcionalidade das medidas protetivas da Lei 

Maria da Penha é a falta de fiscalização por parte do Estado e a falta de atitude 

das vítimas. 

O isolamento da vítima pelo agressor passa a ser conveniente, uma vez 

que assim esta mulher fica restringida ao seu poder, não tendo a quem recorrer 

quando agredida. Então, a mulher passa a acreditar que todo o martírio vivido é 

justificável, que é normal na vida de um casal, para o bem e conservação da 

instituição familiar. E essa tentativa de conservar a relação conjugal a todo custo 

faz com que coloque em risco a própria vida. Cardoso sobre isso argumenta: 

A mulher tem necessidade de manter a relação, nem que para isso 
tenha de assumir a responsabilidade de tudo que ocorre no 
relacionamento. Isso está associado à socialização feminina 
tradicional, a qual coloca que, para a mulher ser considerada completa, 
deve ter um companheiro permanente. Insistir num relacionamento 
após sucessivos episódios de violência ou retornar à relação após a 
separação é constante na vida das mulheres que sofrem violência 
conjugal (BIAGI, 2014 apud CARDOSO, 1997). 

 

Mesmo atualmente, não é raro encontrarmos mulheres que se abastecem 

desse tipo de pensamento e acreditam terem feito a melhor escolha. O ciclo de 

agressão, segundo Biagi, não decorre somente da opção dessas mulheres em 

não denunciar seu agressor ou habituarem-se às agressões. Existe um fator 

ainda invisível ao Estado nas palavras da autora, que impede o registro das 

ocorrências, as ameaças que não estão visíveis, são veladas, fazendo com que 

vivam, cronicamente, intimidadas. 
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Muitas vezes essas mulheres buscam amparo jurídico sem receber uma 

proteção eficaz, que resolva em definitivo a situação vivenciada e as medidas 

tornam-se insuficientes. Faz-se relevante expor, ainda, que mesmo após o 

Estado ter interposto o amparo das medidas protetivas à vítima e este agressor 

vier a desobedecer tal medida, vindo a agredi-la novamente, para que o Estado 

tome novas providências, a prejudicada terá de comparecer até uma delegacia 

e fazer novos registros desta agressão, pois não existem meios de 

monitoramento de todos os possíveis casos. Além de que, o descumprimento da 

medida na maior parte das situações virá acompanhado de outras violações, 

fazendo, assim, com que estas mulheres, com medo, escolham o silêncio. 

A outra dificuldade que a lei enfrenta é o sentimentalismo da mulher, pois 

por muitas vezes o juiz determina que o agressor fique longe da residência em 

que moravam, mas a vítima, pelo amor que ainda nutre pelo marido, pelos filhos 

que pedem o retorno do pai à casa e pelas juras do marido de que nunca mais 

irá bater nela, aceita a entrada do agressor novamente em seu lar, onde, por 

algum tempo ele mantém sua promessa de não mais agredi-la, porém, basta 

apenas uma nova oportunidade para que volte a violentar aquela que lhe acolheu 

e perdoou suas atitudes. 

Um dos fatores questionados que contribui para a ineficácia das medidas 

protetivas decorre do fato de que a Lei Maria da Penha não havia criado tipos 

penais, apenas se reportava aos crimes já previstos no Código Penal, e este, 

aplica penas relativamente pequenas e com prazo prescricional curto. Fato 

modificado em 2018, com a Lei nº 13.641/18 que altera o Código Penal e a 

própria Lei Maria da Penha, em seu Art. 24 – A. 

Os agressores, na maioria das vezes, cumprem as penas em regime 

prisional aberto e com a assinatura mensal de uma ficha de comparecimento em 

juízo. Essa ausência de penas mais contundentes contribui, diretamente, para o 

grande número de repetições dos casos destes crimes pelos mesmos 

agressores, contra as mesmas vítimas. É a concretização da reincidência. 

Entende-se, assim, que a violência de gênero é expressão do patriarcado 

e do machismo, visto que os valores culturais estão associados às 

desigualdades e a violência instaura a ‘naturalidade’ das diferenças, com 

estereótipos e códigos de conduta entre homens e mulheres. Fica, portanto, 
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evidente que é no ambiente familiar que a violência de gênero se apresenta da 

forma mais persistente, atingindo a subjetividade feminina. 

A Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) concretiza o anseio da 

sociedade e determina mudança de paradigma na cultura brasileira; integra-se 

ao cotidiano de homens e mulheres sobre a existência de uma alternativa legal 

para coibir a este tipo de violência, com uma popularidade incomum as 

legislações brasileiras. Esta lei determina no Brasil transformações sociais 

recentes, deixando entrever o lado patriarcal enraizado culturalmente nas 

famílias. Esta subordinação se concretiza com a prática da violência e muitas 

vezes também legitimada por parte da sociedade. No ano de 2017 foram 

registrados 221.238 casos de violência contra a mulher por lesão corporal dolosa 

e registrados 60.018 estupros12, sendo 11.498 no Nordeste, o que representa 

19,16% dos estupros ocorridos no Brasil. 

Para os efeitos desta Lei, conceitua, em seu artigo 5º a violência 

doméstica e familiar contra a mulher como “qualquer ação ou omissão baseada 

no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e 

dano moral ou patrimonial”13, formas de violência explicadas no artigo 7º da lei. 

Cria, ainda, mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher e altera o Código de Processo Penal, tipificando como crime as 

agressões físicas, psicológicas, morais, patrimonial e sexual. A lei, portanto, 

evidencia, como dito anteriormente, não somente o lado repressivo quando trata 

das medidas protetivas referente ao agressor; ela se amplia com caráter 

preventivo e educativo, com adoção da assistência à mulher em situação de 

violência doméstica e familiar, determinando criação de mecanismos para sua 

assistência quando em situação de violência. 

 
2.4. Lei do Feminicídio 

 
A cultura brasileira reproduz o senso comum, de que os brasileiros têm 

como uma das características a cultura machista, que aumenta quando se 

deparam com a redução do poder do agressor, a liberação feminina e, 

 

 

12 Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de- 
seguranca-publica-2018/ 
13 Disponível em:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm 

http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
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principalmente em situação de rompimento de casos amorosos, por parte da 

mulher, determinando em muitas das vezes, a morte da mulher, por questão de 

gênero, chamado de feminicídio. 

Para punir casos estes casos foi promulgada a Lei nº13.104/1514 que 

altera o artigo 121 do Código Penal15 , introduzindo o inciso VI, que trata do 

feminicídio por “contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”, ou 

seja, por razões de gênero, como circunstância qualificadora do crime de 

homicídio, nos casos de violência doméstica e familiar, menosprezo ou 

discriminação à mulher. 

Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho16 nos ensina que “diferente 

do que a tradição do pensamento patriarcal demonstra, no âmbito da vida 

privada e familiar as pessoas não se encontram em plena segurança. Pelo 

contrário, é na vida doméstica que formas brutais de violência são perpetradas 

e perpetuadas. ” 

Mesmo com as garantias legais e confirmando a citação, segundo dados 

do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, dos 4.539 casos de homicídio de 

mulheres em 2017, 1.133 estão inscritos como feminicídio17, destes 1.041 são 

homicídios de mulheres e 308 casos de feminicídio.18 ocorridos no Nordeste. 

Estes números representam 25% de homicídios de mulheres e 29,59 % de 

feminicídios em relação ao Brasil. 

Neste sentido, como uma forma de coibir a prática desse tipo penal, e de 

implementar o disposto na Constituição Federal/88, cabe mencionar a inclusão 

do Parágrafo Único ao artigo 1.638 do Código Civil, onde se encontra 

determinado a destituição do poder familiar para o pai ou a mãe que cometer 

crime de violência doméstica contra o outro detentor do poder familiar. 

 

 

14 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm 
15   Decreto   lei nº 2.848,   de   7   de    dezembro    de    1940. Código    Penal.    Disponível 
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm; Acesso em 10 de 
fevereiro de 2019. 
16 Carmen Hein de Campos Salo de Carvalho. Tensões atuais entre a criminologia feminista e a 
criminologia crítica: a experiência brasileira in Lei Maria da Penha comentada em uma 
perspectiva jurídico-feminista. Editora Lumen Juris Rio de Janeiro 2011 
17 Disponível em: 
http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Segur 
anca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf 
18 Disponível em http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de- 
seguranca-publica-2018/ 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del2848compilado.htm
http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/wpcontent/uploads/2018/08/FBSP_Anuario_Brasileiro_Seguranca_Publica_Infogr%C3%A1fico_2018.pdf
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
http://www.forumseguranca.org.br/publicacoes/anuario-brasileiro-de-seguranca-publica-2018/
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2.5 Tratados Internacionais 

 
Cada Estado constitucionalmente constituído possui em suas normas 

constitucionais as determinações que devem reger a sociedade em todos os 

seus aspectos, legalizando-se desta forma a conduta de um povo em meio a 

convivência social. 

As determinações constitucionais que regem a sociedade brasileira 

encontram-se elencadas na Constituição Federal de 1988. Contudo, é 

necessário a existência de normas infraconstitucionais que normatizem os 

ditames constitucionais, esmiuçando cada tema a ser normatizado de forma a 

fechar todas as brechas possíveis e assim garantir os direitos de todos os 

envolvidos nas relações jurídicas. Neste sentido, a Jurisdição Constitucional 

torna-se fundamental para a aplicação e a execução das normas 

infraconstitucionais de acordo com o que determina a Constituição Federal de 

1988. 

A sociedade brasileira, desta forma, possui um leque variado de normas 

nacionais relacionadas aos mais diversos temas que tem como objetivo principal 

a garantia da convivência social harmônica e a garantia de direitos de todos os 

cidadãos. 

Importante mencionar, também, que por estar o Brasil no meio social 

mundial, a adoção de normas internacionais que vislumbram a garantia de 

direitos e a igualdade entre as nações e seus povos também fazem parte do rol 

de normas a serem seguidas pelos cidadãos brasileiros, tendo em vista que o 

Brasil é signatário de muitas normas internacionais, que fundamenta os 

princípios constitucionais que protegem a dignidade humana do indivíduo. 

(GIRARDI, 1998). 

Neste contexto de mudança e de ressignificação social, observa-se um 

novo olhar que a era tecnológica possibilita dar visibilidade a este problema 

social que fere a dignidade da mulher, vítima de violência doméstica; e nesse 

processo de transformação, a mídia aparece com um contributo, podendo atuar 

favoravelmente quanto como um revés para mitigar este problema social. 

Desta forma, se faz necessário, discutir, no capítulo seguinte, acerca do 

papel da mídia e do uso das ferramentas tecnológicas no enfrentamento de tal 

violência. 
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CAPÍTULO 3. PODER DA MÍDIA COMO FERRAMENTA DE 
EMPODERAMENTO /ENFRAQUECIMENTO FEMININO NA 
CONTEMPORANEIDADE 

 
O desenvolvimento tecnológico traz grandes transformações para as 

sociedades, tendo em vista que a atual evolução social se encontra intimamente 

ligada à evolução tecnológica e a todas as nuances relacionadas a esta. 

Nessa conjuntura de modernidade, percebe-se a grande influência dos 

veículos de comunicação na vida dos indivíduos, vez que a cada dia os meios 

de disseminação da informação encontram-se mais fincados no contexto da vida 

humana. 

Em se tratando de modernização das relações humanas, bem como a 

disseminação dos meios de comunicação, percebe-se que a rede mundial de 

computadores - a Internet - assume papel de destaque, vez que se tornou a mola 

mestra da comunicação como um todo. Assim, tem-se que a Internet é, 

atualmente, o maior meio de interligações e inter-relacionamentos existente. 

Vale salientar que a Internet é, sem dúvida, uma ferramenta indispensável 

para todas as atividades da vida humana na atualidade, sejam elas culturais, 

laborais, comunicacionais, educacionais ou de relacionamento. Assim, verifica- 

se grandes benefícios com relação ao aumento de possibilidades de 

desenvolvimento pessoal através desse mecanismo. Contudo, a rede mundial 

de computadores, além de benefícios, traz também muitos malefícios, tendo em 

vista a escassa legislação que regulamenta todas as ações dentro da Internet, 

bem como a ainda existente possibilidade de anonimato, invisibilidade, que 

somadas à rapidez de disseminação de informações, pode ser de grande perigo 

para a sociedade. 

O uso das ferramentas tecnológicas é, de fato, algo que atualmente não 

pode ser deixado de lado. A informação on-line é, sem sombra de dúvidas, a 

melhor forma de aprimorar conhecimento, realizar negócios, desenvolver 

relações etc. Contudo, esta mesma velocidade de informação é capaz de trazer 

alguns aspectos negativos, a exemplo dos direitos do cidadão, de maneira 

especial os direitos humanos, tendo em vista que a rede mundial, notadamente 

as mídias sociais, nos dias de hoje, levam a informação de maneira rápida ao 

público, sem que haja nenhum tipo de filtro ou mesmo atividade que proteja a 

dignidade humana e os direitos do cidadão envolvido na informação. 
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Evidenciando a atualidade social e a necessidade de holofotes, é notória 

a falta de respeito aos direitos humanos. Nesse contexto, percebe-se que a falta 

de respeito e alteridade tem se banalizado cada vez mais, fato este determinante 

para o aumento de casos de violência contra o ser humano, especialmente 

àqueles pertencentes a grupos específicos tais como mulheres, negros, pobres, 

LGBT, dentre outros. 

No contexto onde a permissividade da propagação de mensagens é tida 

como uma exposição normal, nota-se que a necessidade de se chamar a 

atenção dos espectadores faz com que a atitude das pessoas extrapolem limites, 

tendo como foco a busca da informação e da exposição, sem o reconhecimento 

das normas que garantem os direitos das pessoas no contexto social, 

evidenciando desta forma a sociedade do espetáculo, baseada na aparência 

como afirmação da vida humana, ou seja, aquilo que aparece nas mídias sociais 

torna-se verdade a partir do momento em que atinge o maior número de 

espectadores, mesmo que tal informação não seja checada quanto à sua 

veracidade. (DEBORD, 1997). 

 
3.1 Tecnologia, Mídias Sociais e garantia de direitos 

 
 

A garantia de direitos dos indivíduos é determinação constitucional, de 

acordo com a Constituição Federal do Brasil de 1988. Em seu texto, a Carta 

Magna evidencia os direitos relacionados à igualdade, respeito e garantias, 

embasados em normas internacionais que protegem os Direitos Humanos, 

legislação internacional da qual o Brasil é signatário. 

Muito se fala em dignidade da pessoa humana, tendo em vista ser este 

um fundamento constitucional, bem como normas que regulamentam e 

garantem os direitos humanos no contexto social brasileiro. Nesse viés, percebe- 

se que a legislação brasileira visa a proteção dos direitos do indivíduo como 

objetivo majoritário. 

Colocando em destaque a atuação humana no contexto social 

contemporâneo, enfatizando o uso das mídias sociais como ferramenta de 

disseminação da informação no atual contexto de Era do Conhecimento, 

percebe-se que a evolução tecnológica tem superado a evolução social no que 

tange a regras de conduta e convivência em sociedade. 
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Prova disto são as ações inoportunas que acontecem principalmente 

quando se usa as mídias sociais como meio para disseminar ações repudiantes, 

imorais e antiéticas, como ocorre com a violência de gênero. 

 
3.2 DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS E PROTEÇÃO NOS CASOS DE 

VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 
O desenvolvimento das tecnologias tem auxiliado o progresso social e 

humano e isso é inquestionável. O uso de dispositivos tecnológicos se 

fundamenta na necessidade de acompanhamento da evolução social e nesse 

sentido, percebe-se que a cada dia que passa, a tecnologia tem adentrado na 

vida das pessoas para melhor lhes subsidiarem nos mais diversos aspectos. 

Em se tratando de proteção contra os mais diversos tipos de violência, e 

em especial nesse estudo a violência de gênero, percebe-se que dispositivos 

eletrônicos tem se tornado fundamentais para a garantia da dignidade humana 

e proteção da vida do indivíduo. 

Contextualizando historicamente os dispositivos móveis, tem-se que estes 

surgiram no contexto social mundial ainda no final do Século XX, especialmente 

a partir dos anos 70. Contudo, nestes últimos dez anos o avanço tecnológico 

permitiu a quebra de barreiras na comunicação entre as pessoas em todas as 

suas nuances, vez que o contato e a rapidez do envio dos dados via rede mundial 

de computadores faz com que a informação seja disseminada cada vez mais 

rápido, especialmente no que tange à proteção e garantia de direitos e 

prevenção da violência de gênero (DALL’IGNA, 2017). 

Importante mencionar que a mobilidade dos dispositivos móveis e a 

facilitação do envio de informações foi determinante para o desenvolvimento de 

tecnologias que garantem a proteção das vítimas de violência. “A mobilidade é 

a essência do dispositivo não fixo, eis que libertou o utilizador dos fios 

indispensáveis para o uso de aparelhos ditos de comunicação” (DALL’IGNA, 

2017, p.65). 

Nesse sentido, verifica-se que a mobilidade dos dispositivos móveis, 

possibilitada principalmente pelo avanço tecnológico da internet, é indispensável 

para que as necessidades dos atuais usuários sejam supridas, tendo em vista 
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que a era da informação se caracteriza pela velocidade em que esta se difunde 

no meio social. 

Com a evolução dos dispositivos móveis, foram sendo criados aplicativos 

para as mais diversas necessidades e utilidades. Dentre essas, tem-se os 

aplicativos cuja função é a proteção da vida dos indivíduos, em especial das 

mulheres vítimas de violência de gênero. Importante frisar que é através de 

aplicativos que a comunicação às autoridades se torna mais rápida e eficiente 

no que tange à proteção dessas vítimas. 

 
A usabilidade de dispositivos móveis encontrou espaço em segurança 
pública, especialmente porque a expansão das redes de sinal 
associada à oferta de smartphones a preços acessíveis, como já foi 
mencionado, tornou mais popular, bem como mais confiável para o seu 
uso com fins protetivos. (DALL’IGNA, 2017, p.84). 

 

Os dispositivos móveis utilizados para a proteção das vítimas de violência 

de gênero são bem diversificados, desde tornozeleiras que garantem o 

monitoramento do agressor para que este mantenha distância da vítima, até 

mesmo botões de pânico, que instalados em smartphones ou tablets da vítima, 

quando acionado, envia o pedido de socorro diretamente para as autoridades 

responsáveis pela segurança dessas vítimas, a exemplo da polícia. 

Analisando o desenvolvimento tecnológico em relação à proteção de 

direitos, percebe-se que aplicativos de monitoramento e de acionamento de 

pedido de socorro, agora bem disseminados por meio de aplicativos diversos, 

têm sido fortes aliados na garantia da proteção das vítimas de violência de 

gênero. Contudo, não só o uso de aplicativos tecnológicos basta para que a 

violência de gênero seja controlada. 

Importante esclarecer que a disseminação da informação no mundo 

altamente tecnológico no qual se encontra a sociedade hodierna, as ferramentas 

de comunicação assumem papel decisivo na proteção dos direitos à vida, bem 

como à dignidade humana. Exemplo disto são as novas regras criadas para a 

proteção do indivíduo vítima de violência no Reino Unido, onde foram 

desenvolvidas diretrizes para que as notícias acerca de crimes de violência de 

gênero sejam veiculadas de forma a garantir a proteção da vítima e não 

obscurecer a culpa do agressor, fato comum nos noticiários. 
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As diretrizes, estabelecidas em parceria com a Level Up, instruem os 
jornalistas sobre como denunciar abusos domésticos da maneira mais 
segura e sensível possível. Eles foram escritos por uma coalizão de 
acadêmicos, famílias de sobreviventes e representantes de instituições 
de caridade contra a violência doméstica (UNIVERSA, 2019). 

 

Tais diretrizes que foram criadas no Reino Unido se fundamentam na 

garantia de direitos da vítima, bem como na disseminação da informação de 

maneira clara, objetiva e sem exposição, tendo em vista o pós violência tanto 

para as vítimas como para seus familiares é bastante traumático, fato este 

determinante para a proteção da privacidade do indivíduo, vez que no atual 

contexto da comunicação muitas vezes os noticiários acabam ferindo as regras 

de Direito em busca da garantia de veiculação rápida e que garanta a audiência 

das empresas que noticiam os fatos. 

No Brasil, o Projeto de Lei 2.510/2020 propõe a edição de regras que 

possibilitem o cumprimento da obrigação de informar às autoridades 

competentes a respeito de casos de violência doméstica e familiar contra a 

mulher aos condôminos, locatários, possuidores e síndicos condominiais, sob 

pena aumentada de crime de omissão de socorro. Este projeto de lei tem como 

fundamento a maior garantia de proteção da mulher vítima de violência 

doméstica, tendo como suporte os vizinhos que muitas vezes se omitem do 

dever de denúncia e socorro por não haver regra impositiva para tal feito. 

Na Paraíba, tem-se a Lei estadual nº 11.657/2020, que obriga os 

condomínios a denunciarem agressão doméstica contra as mulheres. 

 
3.3. MÍDIAS SOCIAIS 

 
 

A sociedade hodierna vive a realidade do mundo globalizado, 

caracterizado pela facilidade de acesso à informação potencializada pela 

evolução tecnológica que possibilitou à maior parte da população o acesso ao 

mundo virtual das redes de comunicação diversificadas. 

O avanço tecnológico é determinante para o desenvolvimento de uma 

sociedade. Contudo, o uso indiscriminado dos potenciais tecnológicos pode 

trazer sérios danos à sociedade, a exemplo da atual disseminação da violência 

através das mídias sociais. 

Conceituando as mídias sociais, tem-se que 
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São sistemas projetados para possibilitar a interação social a partir do 
compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais 
diversos formatos. Eles possibilitam a publicação de conteúdos por 
qualquer pessoa, baixando a praticamente zero o custo de produção e 
distribuição ao long tail - antes esta atividade se restringia a grandes 
grupos econômicos (NUNES, et al, 2017). 

 

Partindo do conceito de mídias sociais, entende-se que estas se 

caracterizam por ser sistemas tecnológicos capazes de fazer a interação entre 

as pessoas de maneira remota, levando a informação a todos que por elas se 

interessarem, com origem em qualquer pessoa que se destine a disseminar a 

informação no meio virtual, sem nenhum custo para quem oferta e para quem 

recebe as informações (NUNES, 2017). 

A adaptação dos meios de comunicação tradicionais aos novos 
suportes digitais e sua interface, tem contribuído a uma paulatina 
transformação dos próprios meios e suas audiências. Mediante novos 
desenhos, recursos e suportes, verifica-se complementariedade entre 
as formas de distribuição e consumo de mensagens e informações. De 
outra forma, o modo de disponibilização e recepção da informação, 
além da forma como a comunicação exerce sua função foi totalmente 
alterada. Os meios de comunicação convencionais têm encontrado na 
Internet e nas redes sociais um aliado natural. (PEREIRA, 2019). 

 

O mundo virtual tornou-se a ferramenta mais utilizada pela população 

mundial em busca de informação das mais variadas fontes. Assim, percebe-se 

a mídia social como um aliado natural para a modernidade do mundo 

mercadológico como um todo. 

A vida humana encontra-se atualmente vinculada quase que por completo 

ao mundo virtual. Em todos os setores, é visível o uso das mídias para a 

execução de tarefas, captação de clientes, disseminação da informação, 

atividades educacionais, ou seja, as mais diversas e variadas necessidades do 

homem moderno. (PEREIRA, 2019). 

A rápida expansão da popularidade da internet tornou esse ambiente 
atrativo para pessoas e empresas. A rede tem o propósito não apenas 
de servir como forma de entretenimento, mas também como plataforma 
para pessoas realizarem a troca de experiências e preferências [...]. 
Avaliações de usuários na internet são um tipo de propaganda boca a 
boca virtual (eletronic word-of-mouth), sendo importantes fontes de 
informação para a tomada de decisão [...] Isso ocorre uma vez que os 
processos psicológicos dos indivíduos estão sujeitos a influências 
sociais (NUNES, et.al. 2017). 

 

Como toda e qualquer ferramenta utilizada em massa, fica evidente que 

as mídias sociais trazem muitos benefícios para a sociedade em geral, tendo em 

vista a possibilidade da disseminação da informação de maneira rápida, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Long_tail
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possibilitando à sociedade agir de maneira adequada de acordo com a 

necessidade demandada da informação. 

Contudo, percebe-se que o uso indiscriminado das mídias sociais também 

traz transtornos para a vida social. Vários são os casos de excessos midiáticos 

que culminam com crimes cibernéticos dos mais variados tipos, como também 

disseminação de falsas notícias, ou mesmo publicação de imagens e vídeos 

inadequados, tais como acidentes, mortes, crimes etc. 

Diuturnamente, verifica-se a exploração obsessiva de temas relacionados 

à violência nas mídias sociais. Levando em consideração o estágio de evolução 

humana no qual se encontra a sociedade atual, busca-se entender as razões 

para esta disseminação de violência através das mídias sociais. 

Avaliando psicologicamente a exposição da violência através das mídias 

sociais, é notória a alteração comportamental do indivíduo, vez que o psiquê 

humano torna-se vulnerável a este tipo de exposição, fazendo com que as 

pessoas passem a considerar comuns cenas vistas cotidianamente. (FEIJÓ, et. 

al, 2017). 

Analisando as mídias sociais como ferramentas de disseminação de 

informação, percebe-se o seu potencial para atingir o maior público possível, 

tendo em vista que a grande maioria da população possui acesso à rede mundial 

de computadores, especialmente às redes sociais. 

Vale salientar, porém, que nem sempre tal disseminação de informações 

é juridicamente legal, vez que fere os princípios constitucionais já citados 

inicialmente neste estudo, bem como é capaz de gerar estímulo à prática de 

crimes, a exemplo da violência de gênero, já que em muitos casos as pessoas 

que buscam este tipo de notícia nem sempre possuem equilíbrio emocional para 

explorarem rotineiramente este tipo de informação (FEIJÓ, et.al.2017). 

Evidencia-se, assim, a Sociedade do Espetáculo (DEBORD, 1997) como 

resultado da influência das imagens na determinação de conceitos pelas 

pessoas inseridas em determinado contexto social. 

O conceito de espetáculo unifica e explica uma grande diversidade de 
conceitos aparentes. Suas diversidades e contrastes são as 
aparências desta aparência organizada socialmente, que deve ser 
reconhecida em sua verdade geral. Considerado de acordo com seus 
próprios termos, o espetáculo é a afirmação da aparência e a afirmação 
de toda a vida humana (DEBORD, 1997, p.16). 
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Analisando o trecho acima, entende-se por sociedade do espetáculo a 

atividade humana capaz de gerar conceitos e instalá-los na mentalidade humana 

de seus espectadores. 

No viés das mídias sociais, o que se verifica através da conceituação da 

sociedade do Espetáculo é que esta tem como pressuposto a manipulação das 

pessoas através das informações veiculadas na rede. Assim, percebe-se que a 

produção e veiculação de imagens nas mídias sociais atuam como ferramenta 

de poder e de domínio sobre determinadas classes, devido à sua valorização 

comunicacional por parte dos expectadores (DEBORD, 1997). 

 
3.4 PODER DAS MIDÍAS SOCIAIS E VIOLÊNCIA DE GÊNERO 

 
 

A mudança de costumes é um fato comum nas sociedades, levando em 

consideração a necessidade de aprimoramento dos pensamentos e ações desta 

sociedade de acordo com o momento histórico em que vivem. Tal fato justifica, 

por exemplo, as mudanças costumeiras ocorridas nas relações familiares e no 

comportamento humano perante a sociedade. 

Nota-se, atualmente, uma maior abertura das pessoas em dialogarem 

acerca de assuntos antes tidos como tabus, a exemplo da homossexualidade, 

ou mesmo da violência doméstica e de gênero, assuntos antes considerados 

não dialogáveis dentro das famílias consideradas tradicionais. 

Evidenciando a evolução social, percebe-se também a evolução nos 

modos de pensar e agir dos indivíduos, especialmente no que tange a aspectos 

relacionados à garantia de direitos no meio social. 

Em se tratando de garantia de direitos e respeito aos princípios 

norteadores da sociedade brasileira, é mister ressaltar que o ordenamento 

jurídico brasileiro tem evoluído concomitantemente com o avanço da sociedade 

como um todo. Atos ilegais antes praticados e que não eram submetidos ao 

sistema de Justiça, hoje são considerados crimes e passiveis de penalização de 

acordo com a norma em vigor. 

No que tange à violação dos direitos relacionados à dignidade humana do 

indivíduo, um tipo penal que merece destaque é a violência de gênero, 

considerada como crime praticado contra outro tendo como foco a violência 

originada no sexo ou gênero da vítima. 
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Comumente no Brasil, a violência de gênero ocorre contra mulheres ou 

grupos minoritários, a exemplo de gays, lésbicas, negros, índios, LGBT, dentre 

outras minorias. Em se tratando da violência de gênero contra mulher, a sua 

ocorrência deve-se especialmente ao fato de os homens ainda terem em mente 

uma cultura machista e por acharem ainda que as mulheres são objetos de 

propriedade particular que devem agir de acordo com os comandos de seus 

donos. 

Levando em consideração as determinações da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, bem como as determinações contidas na Constituição 

Federal de 1988, resta claro a proteção à dignidade humana de todos os 

cidadãos brasileiros, bem como o direito à liberdade, igualdade e tratamento 

fraterno entre todos. Nesse contexto, a violência de gênero fere o texto 

constitucional, na medida em que cerceia o direito da mulher de ter sua dignidade 

humana protegida, bem como ter sua liberdade e igualdade resguardadas 

através de um tratamento livre, humanista e igualitário. 

A modernização das tecnologias de informação são, sem sombra de 

dúvidas, o avanço mais significativo da humanidade nos últimos milênios. A 

utilização das ferramentas tecnológicas possibilitou a resolução de demandas 

que poderiam trazer enormes prejuízos à sociedade, a exemplo das evoluções 

ocorridas na medicina. 

A cada dia, nota-se mais célere e intensa a evolução tecnológica. O 

desenvolvimento tecnológico é, sem sombra de dúvidas, a melhor ferramenta de 

monitoramento, disseminação de informação, comunicabilidade e, também, 

proteção e garantia de direitos do ser humano na atualidade. Como exemplo 

desta proteção, o desenvolvimento de aplicativos para serem usados em 

smartphones e/ou tablets são o maior exemplo da evolução tecnológica que 

possibilitam a garantia de amparo às pessoas vítimas de violência de gênero. 

Em se tratando de aplicativos para serem instalados em aparelhos moveis 

de telefonia e comunicação, merece especial destaque aplicativos do tipo “botão 

de pânico”, acionado pela vítima quando se sente em perigo. Outro produto 

tecnológico de grande valia é a tornozeleira eletrônica, que emite os sinais de 

movimento local, em tempo real, possibilitando às autoridades monitorarem os 

passos do utilizador deste dispositivo e consequentemente garantindo a 
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proteção da vítima, além de outros tantos dispositivos inteligentes capazes de 

garantir proteção a estas vítimas. 

Na mesma linha da modernização, percebe-se que os ordenamentos 

jurídicos se têm proposto a satisfazer as demandas da atualidade através da 

evolução das normas legais, possibilitando que a sociedade seja acompanhada 

evolutivamente pelo Direito e tenha suas demandas solucionadas. 

Em se tratando de disseminação da informação, o avanço tecnológico 

possibilitou o acesso à informação por um número gigantesco de pessoas que 

antes eram impedidas, por diversos motivos, de ampliarem seus conhecimentos. 

Nesse contexto de modernização da informação, as mídias sociais surgiram no 

mundo virtual como ferramentas para disseminação dos mais diversos tipos de 

informação, possibilitando ao espectador acessar remotamente assuntos 

relacionados aos seus interesses. 

Como toda atividade humana que traz uma evolução, a modernização das 

mídias sociais também trouxe grandes problemas, tendo em vista a possibilidade 

das exporem informações na rede de forma indiscriminada. 

A mídia social possui um poder de disseminação de informação 

impressionante no que se refere à velocidade com que essas informações 

chegam ao público. Esse poder emana especialmente da facilidade de se 

adquirir informação, bem como da utilização massiva das redes sociais por 

grande parte da população, estas consideradas um dos mais fortes canais de 

disseminação de informação tanto verdadeira como falsa. 

No contexto da globalização, a utilização das mídias sociais se torna um 

diferencial em inúmeros aspectos da vida social, tendo em vista a utilização 

destas ferramentas tecnológicas como ferramenta de mercado. Contudo, em 

muitos pontos as mídias sociais acabam por transformar notícias tristes e 

violentas em manchetes de jornais, como também em notícias viralizadas, ou 

seja, as pessoas atualmente acabam perdendo a noção de respeito à dignidade 

humana do indivíduo e à preservação da privacidade, em troca de imagens e 

notícias sobre outras pessoas, de maneira indiscriminada. 

Na utilização das mídias sociais como ferramenta de disseminação da 

informação, onde a repercussão de uma notícia é o que interessa aos 

anunciantes, seja esta notícia boa ou ruim, percebe-se que os direitos das 
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pessoas estão deixados de lado, abrindo margem para a criminalidade na 

internet. 

É o que se percebe quando o tema noticiado é a violência de gênero. Os 

números de casos de violência de gênero no Brasil são alarmantes e o 

posicionamento social acerca destes casos tem se tornado muitas vezes 

indiferente devido à massiva exposição de casos de violência de gênero através 

de imagens, vídeos e demais tipos de mídia. 

A indiferença surge a partir do momento em que determinado tema se 

torna comum e banal na vida humana. O poder da mídia na banalização de 

determinados assuntos faz com que estes, se tornem cada vez mais 

reincidentes. É o caso da violência de gênero. 

A banalização das ações criminosas conceituadas como violência de 

gênero publicadas nas mídias sociais faz com que pessoas menos informadas e 

sem uma consciência legal e moral bem formada considerem o comportamento 

amoldado a este tipo penal como algo normal da vida social e humana. 

No contexto de banalização da violência de gênero, direitos são 

esquecidos em troca de visibilidade midiática. Empresas de mídia deixam de 

lado as normas garantidoras de direitos, em busca de audiência para suas 

informações. Assim, percebe-se que a influência das mídias sociais nem sempre 

é salutar no meio social, tendo em vista que esse tipo de informação passa do 

patamar da informação propriamente dita para a banalização de um crime, 

podendo muitas vezes incentivar a sua prática. 

Necessário se torna, pois, o esclarecimento da população acerca desta 

força que as mídias sociais possuem em relação ao comportamento humano, 

buscando evidenciar a necessidade cada vez maior de filtragem das 

informações, bem como a checagem acerca de sua veracidade, tendo como 

ponto basilar a proteção e garantia de direitos das pessoas envolvidas nas 

informações veiculadas nas mídias sociais. 

Evidente que a mudança de hábitos especialmente relacionados ao 

acesso às mídias sociais na atualidade é algo lento e gradativo, principalmente 

porque atinge diretamente os modos de pensar e agir das pessoas, 

individualmente. Assim, gera-se resistência, vez que o ser humano não está 

sempre disposto a mudanças de maneira rápida. 
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Contudo, faz-se necessária essa conscientização, levando em 

consideração a necessidade de proteção dos direitos de cada indivíduo, de 

acordo com a Constituição Federal de 1988, bem como o respeito às normas 

que preservam a dignidade humana e os direitos correlacionados a ela, vez que 

o ordenamento jurídico brasileiro não suporta ações criminosas relacionadas à 

violência de gênero ou qualquer outro tipo penal. 

A mídia possui papel determinante na atual conjuntura informativa. Assim, 

torna-se fundamental realizar uma atividade midiática caracterizada pela 

legalidade, possibilitando desta forma o aumento dos aspectos positivos que 

influenciam a sociedade e consequentemente diminuindo seus aspectos 

negativos. 

Apesar da ainda imaturidade da legislação brasileira acerca de crimes 

cibernéticos, tendo em vista que o Marco Legal da Internet entrou em vigor em 

2014, é possível utilizar-se do Judiciário como ferramenta garantidora de direitos 

violados também nas mídias sociais. Une-se, pois, as forças relacionadas à 

proteção da mulher como vítima de violência de gênero com o Marco Legal da 

Internet, com vistas à proteção do princípio da dignidade humana e demais 

princípios constitucionais de garantia e proteção do indivíduo. 
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CAPÍTULO 4. POLÍTICAS PÚBLICAS NA IMPLEMENTAÇÃO DA LEI MARIA 
DA PENHA 

 
A desigualdade entre homens e mulheres é um fator histórico que 

atravessa as gerações em todas as sociedades do mundo, baseadas 

especialmente na diversidade de crenças religiosas que foram a alicerce de 

desenvolvimento das sociedades, tendo em vista os costumes sociais de cada 

época e em cada meio social. 

Nesse contexto de desigualdade social, verifica-se que os fenômenos 

sociais advindos dessa disparidade acarretam problemas tais como o aumento 

da pobreza e a falta de oportunidades para as mulheres, dentre tantos outros 

aspectos relacionados à vida humana e social. 

Como ferramenta de garantia de direitos, os textos legais entram no 

cenário jurídico com o objetivo de trazer a cada cidadão, e neste contexto à 

mulher, a possibilidade de ter garantido todos os direitos que lhes são inerentes, 

levando em consideração tanto as normas internas como as normas 

internacionais (devidamente internalizadas) de cada país. Evidencia-se, pois, a 

jurisdição constitucional, cuja função principal encontra-se na análise da 

conformidade das leis infraconstitucionais com o texto constitucional, através de 

órgão competente para esta função. 

Em se tratando de Brasil, a Constituição Federal de 1988 traz em seu 

texto determinações que garantem a igualdade entre homens e mulheres, a 

expressa proibição de qualquer tipo de discriminação e as ferramentas que 

podem ser utilizadas para a garantia e a proteção de direitos. As leis 

infraconstitucionais também possuem papel decisivo para a efetivação dos 

direitos de cada cidadão, em especial neste estudo os direitos da mulher, tendo 

em vista que servem de suporte para a realização das ações e execução das 

políticas públicas que possibilitam a concretização da proteção e da garantia dos 

direitos constitucionais. 

Vale salientar, porém, que para a efetivação de direitos, faz-se necessário 

a criação de políticas públicas, bem como a efetivação das ações necessárias 

que possibilitam a realização dos atos legais. 
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4.1 POLÍTICAS PÚBLICAS, JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E GARANTIA DE 

DIREITOS DA MULHER 

 
Historicamente, a condição de mulher perante a sociedade esteve 

sempre caracterizada como coadjuvante na relação familiar, bem como no seu 

papel social, evidenciando assim a incoerência de gênero que colocava a mulher 

em papel de sublevação no meio social. (LISBOA, 2003). 

Nesse contexto, percebe-se que a evolução social assume papel de 

destaque no desenvolvimento da sociedade brasileira, vez que atrelou a 

evolução jurídica brasileira aos preceitos de garantia de direitos da dignidade 

humana do indivíduo, e por consequência a proteção efetiva das mulheres que 

podem se tornar vítimas de violência doméstica e familiar. 

Fundamentadas na proteção da dignidade humana da pessoa humana, 

em especial neste caso a mulher, além da garantia de direitos destas, as políticas 

públicas surgem no contexto social e jurídico brasileiro como ferramentas que 

objetivam o planejamento, a organização, a direção, a coordenação e o controle 

das atividades voltadas para a efetivação da lei (AGUM, et al, 2015). 

 

4.1.1 Jurisdição Constitucional 

 
Conceituando o termo Jurisdição Constitucional, tem-se que este significa 

“a garantia jurisdicional da Constituição, ou seja, é um elemento do sistema de 

medidas técnicas que têm por fim garantir o exercício regular das funções 

estatais” (KELSEN, 2007, p. 123-124). 

Pode-se entender a jurisdição constitucional como a outorga de poderes 

por parte do Estado a um órgão capaz de analisar e verificar se as leis 

infraconstitucionais se encontram em conformidade com o texto constitucional. 

“A Jurisdição Constitucional surgiu historicamente como instrumento de defesa 

da Constituição, considerada como expressão de valores sociais e políticos” 

(GALO, 2001). 

No Brasil, a Jurisdição Constitucional surgiu a partir da Proclamação da 

República, tendo como modelo de controle a revisão constitucional das leis 

praticada nos Estados Unidos. 

O direito brasileiro era positivado nas leis, enquanto nos Estados 
Unidos se tinha o stare decisis, que impõe força vinculante aos 
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precedentes judiciais. Essa diferença entre os dois grandes sistemas 
jurídicos exigiria mais tarde algumas adaptações no sistema de 
controle difuso e concreto brasileiro. Além do aperfeiçoamento do 
controle difuso de constitucionalidade, o Brasil passou a adotar o 
controle concentrado e abstrato de constitucionalidade, difundido por 
Hans Kelsen. E desde então os dois sistemas de controle judicial de 
constitucionalidade conviveram harmonicamente. (LAGO, 2010). 

 

Tendo em vista o exposto acima, percebe-se que O Brasil adotou como 

ferramenta de controle o sistema norte-americano, sem deixar de lado muitas 

características advindas do sistema europeu de controle de constitucionalidade, 

o que fez o sistema brasileiro se tornar um modelo misto de controle que “[...] 

combina o critério de controle difuso por via de defesa com o critério de controle 

concentrado por via de ação direta de inconstitucionalidade, incorporando, 

timidamente, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão” (GALO, 2001). 

Analisando o contexto histórico da Jurisdição Constitucional brasileira, 

que teve início com a queda da Monarquia e a Proclamação da República, 

percebe-se a necessidade social e jurídica da época de se criarem meios que 

garantissem a ordem constitucional que estava se iniciando em terras brasileiras, 

tendo em vista a possibilidade de existência de maiorias legislativas que 

pudessem se contrapor ao sistema republicano ou mesmo ao pacto federativo 

que fora imposto como regra. 

Verifica-se, assim, que a jurisdição constitucional na época da 

Proclamação da República serviu de instrumento de proteção e garantia da 

implantação do federalismo no Brasil, inspirado nos conceitos oriundos do 

sistema norte-americano. (LAGO, 2010). “Os autores de nossa Constituição, em 

cujo nome tenho algum direito de falar [...] eram discípulos de Madison e 

Hamilton” (BARBOSA, 2010, p. 30). 

Com o passar dos tempos, os sistemas de controle de constitucionalidade 

foram se adequando ao contexto social pelo qual a sociedade brasileira 

encontrava-se inserida. Nesse contexto de evolução histórica, vê-se a entrada 

em vigor da Constituição de 1934, que determinava a fórmula do Senado 

Federal, a reserva de plenário, a maioria absoluta e a representação interventiva, 

determinações estas que buscavam o aprimoramento da jurisdição 

constitucional no Brasil. (LAGO, 2010). 

O texto constitucional outorgado em 1934 introduziu, pela primeira vez, 
um esboço de controle abstrato de constitucionalidade, criando a 
representação interventiva. Cuidava-se de fórmula peculiar de 
composição judicial dos conflitos federativos, que condicionava a 
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eficácia da lei interventiva, de iniciativa do Senado (art. 41, §3°), à 
declaração de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal (art. 12, 
§2°). (MARTINS; MENDES, 2005, p. 39). 

 

Já na Constituição Federal de 1937, outorgada na ditadura imposta pelo 

governo Getúlio Vargas, percebe-se o viés autoritário de controle de 

constitucionalidade, vez que o Presidente da República concentrou em suas 

mãos o poder de jurisdição constitucional, limitando demasiadamente as 

garantias constitucionais. (LAGO, 2010). 

Neste período, criou-se uma espécie de cláusula não-obstante, ou 
mais propriamente, o direito ao Congresso Nacional de vetar as 
decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade 
de leis. A possibilidade de veto parlamentar ao controle de 
constitucionalidade poderia ser provocada pelo Presidente da 
República quando, ao seu juízo discricionário, a lei fosse necessária 
ao bem-estar do povo. Era uma carta branca aos poderes políticos para 
invalidar uma decisão jurídica. As leis que fossem ratificadas pelo 
Congresso Nacional após serem declaradas inconstitucionais pelo 
Supremo Tribunal passariam a ter status de emenda à Constituição. 
[...] Apesar da outorga pelo texto constitucional ao Congresso Nacional 
do direito de veto às decisões do STF, na prática esse direito era 
exercido pelo Presidente Getúlio Vargas. É que os poderes do 
Congresso Nacional eram delegados ao Presidente da República nos 
períodos de recesso ou dissolução do Parlamento. Como o Poder 
Legislativo permaneceu fechado durante o Estado Novo (1937-1945), 
o poder de veto era exclusivo do Presidente da República. (LAGO, 
2010). 

 

A Era Vargas se caracterizou por ser um regime ditatorial, onde as ações 

do Poder Público, tanto Executivo, como Legislativo e Judiciário, ficaram nas 

mãos do Presidente da República, deteriorando desta forma o caráter 

democrático do federalismo brasileiro. 

Com o fim da Era Vargas e a outorga da Constituição Federal de 1946, 

nota-se o restabelecimento das determinações de controle de 

constitucionalidade já existentes na Constituição Federal de 1934. Nesse 

período, “[...] a ausência de regulamentação procedimental concedeu liberdade 

ao Supremo Tribunal Federal para fazê-lo. Essa regulamentação, depois, 

acabaria sendo positivada pela legislação” (MARTINS; MENDES, 2005, p. 45). 

Com as mudanças ocorridas no contexto normativo brasileiro, entra em 

vigor a representação de inconstitucionalidade a instituição definitiva do controle 

concentrado de constitucionalidade. 

O controle judicial de constitucionalidade por via principal ou por ação 
direta tem como antecedente, embora de alcance limitado, a 
denominada representação interventiva, criada pela Constituição de 
1934. (…). Todavia, foi com a introdução da ação genérica de 
inconstitucionalidade, pela Emenda Constitucional n. 16, de 26 de 
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novembro de 1965, que o controle por via principal teve ampliado o seu 
objeto, dando início à trajetória que o conduziria a uma posição de 
destaque dentro do sistema. (BARROSO, 2008, p. 145). 

 

A evolução da Jurisdição Constitucional brasileira acompanhou a 

evolução social, tendo em vista as mudanças e necessidades que passaram a 

existir, além de o Poder Público buscar acompanhar as mudanças 

internacionais. 

A Constituição Federal de 1967 manteve o texto constitucional da Carta 

Magna anterior no que se refere à Jurisdição Constitucional, através do controle 

difuso de constitucionalidade. 

A grande modificação trazida pela redação originária da Constituição 
foi na representação interventiva, que passou a ter como parâmetros 
de controle, ao lado dos denominados princípios sensíveis, a garantia 
a execução de lei federal. A EC n° 1 de 1969 reintroduziu o controle 
estadual de constitucionalidade, mas limitando-o para fins de 
intervenção em municípios. 
Foi sob a égide deste texto constitucional que se acentuou a discussão, 
havida desde a Constituição de 1946, sobre o poder discricionário do 
Procurador Geral da República de encaminhar as notícias de 
inconstitucionalidade ao Supremo Tribunal Federal. Na década de 
1970, no julgamento da RCL n° 849, o STF reconheceu poderes ao 
Procurador Geral para decidir sobre o encaminhamento ou não de 
representações de inconstitucionalidade. Apesar disto, já em 1980, 
inseriu-se no Regimento Interno do STF previsão no sentido de que, 
uma vez proposta a representação, tornava-se ela indisponível ao 
PGR, ainda que opinasse pela improcedência. (LAGO, 2010). 

 

Verifica-se através da evolução histórica do controle de 

constitucionalidade no Brasil, que seu aspecto misto por muitas vezes trouxe 

conflitos na execução das leis. Contudo, a evolução do aglutinamento dos 

sistemas europeu e americano de jurisdição constitucional ainda se encontra em 

fase de desenvolvimento, evidenciando percalços, mas também garantindo 

direitos. 

A entrada em vigor da Constituição Federal de 1988 também trouxe 

grandes evolução e aprimoramento das normas no contexto social e jurídico 

brasileiro. Nota-se, a partir da Constituição Federal de 1988, a ampliação do rol 

de legitimados a exercer o controle de constitucionalidade. Findou-se o 

monopólio do Procurador Geral da República para a representação de 

inconstitucionalidade, outorgando legitimidade também a órgãos do Poder 

Legislativo, chefes do Poder Executivo, a entes não governamentais, como 

órgãos sindicais, aos partidos políticos e à Ordem dos Advogados do Brasil. 

(LAGO, 2010). 
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A história da Jurisdição Constitucional brasileira passou por grandes 

modificações e aperfeiçoamento com o passar dos tempos. As Constituições 

brasileiras possuíam, individualmente, características particulares que 

determinavam como, quando e onde a jurisdição constitucional poderia e deveria 

atuar. 

Vale salientar, porém, através de uma análise do desenvolvimento 

histórico da Jurisdição Constitucional brasileira, que as transformações ocorridas 

“revelam que o controle jurisdicional de constitucionalidade das leis no Brasil 

possui um modelo único no mundo” (LAGO, 2010). 

Utilizando-se dos dois meios de controle de constitucionalidade, percebe- 

se que o Brasil possui as ferramentas necessárias para o exercício do controle 

da judicialidade efetiva das normas, tendo em vista a possibilidade de controle 

jurisdicional que abarca dois sistemas que, harmonicamente, possibilitam a 

execução das leis de maneira clara e objetiva. 

Contudo, percebe-se que a jurisdição constitucional ainda se encontra no 

caminho para se chegar à plena efetivação do Direito. 

Muito embora o considerável leque de possibilidades de controle de 
constitucionalidade, a jurisdição constitucional ainda está longe de 
assumir o papel que lhe cabe no Estado Democrático de Direito, 
mormente se entendermos que a Constituição brasileira tem nítido 
perfil dirigente e compromissório (STRECK, 2008, p.197). 

 

O Brasil possui ferramentas para o controle da constitucionalidade, porém 

o que se verifica são alguns obstáculos, por assim, dizer que culminam com a 

dificuldade da realização da jurisdição constitucional efetiva, tendo em vista que 

a própria Constituição brasileira traz um perfil que dificulta a atuação jurisdicional 

dos órgãos competentes para a realização das atividades de controle de 

constitucionalidade. 

Quando falo em “intervencionismo”, refiro-me, sim, a um 
“intervencionismo substancialista”, destinado a garantir o cumprimento 
dos preceitos e princípios ínsitos aos Direitos Fundamentais sociais e 
ao núcleo político do Estado social previsto na Constituição de 1988. 
Muito embora tais teses/perspectivas, um olhar – mesmo que 
perfunctório- sobre o agir cotidiano dos juristas nesses vinte anos de 
Constituição, mostra0nos que estamos longe de uma postura mais 
interventiva (portanto, menos self restraint) do Poder Judiciário, o que 
pode ser verificado pela inefetividade da expressiva maioria dos 
direitos sociais previstos na Constituição e da postura assumida pelo 
poder judiciário na apreciação de institutos jurídicos [...] (STRECK, 
2008, p. 198). 
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Apesar da evolução jurídico normativa brasileira, ainda se percebe 

grandes falhas na atuação do Poder judiciário, vez que este por muitas vezes se 

torna ineficaz devido à atuação dos seus órgãos, evidenciando desta forma a 

inefetividade das normas garantidoras de direitos em virtude de uma atitude 

muitas vezes descompromissada por parte dos juristas no que tange à garantia 

de direitos da sociedade como um todo. 

 
 
 

4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS E DEVER ESTATAL DA PROTEÇÃO 

 
As políticas públicas surgiram no contexto social e legislativo brasileiro, 

tendo como escopo a necessidade de interação e diálogo entre a sociedade civil 

e o Poder Público, com vistas à garantia do bem-estar social de maneira 

eficiente. 

Com o incremento das tarefas do Estado ao longo dos anos, que 
agregou uma nova gama de direitos, e apesar da consolidação do 
Estado Social, [...] esse excesso de tarefas para o atendimento dos 
direitos sociais, além de causar um inchaço nas contas públicas, dez 
com que o Estado se tornasse grande e burocrático [...] exigindo do 
Estado a adoção de formas mais flexíveis de planejamento e 
administração. (COSTA, 2015, p.27). 

 

Analisando o contexto evolutivo das políticas públicas, verifica-se que 

estas surgiram nos meios governamentais como uma ferramenta capaz de 

facilitar a atividade estatal, através de ações fomentadas pela atuação social, 

juntamente com o Governo. Sendo assim, verifica-se que as políticas públicas 

podem ser entendidas como um instrumento de gestão capaz de facilitar a 

atividade estatal, vez que que valora a atuação da sociedade civil para a sua 

perfeita execução, tendo como resultado esperado a solução eficaz de uma 

necessidade social latente. 

Conceituando o instituto das políticas públicas, tem-se que estas 

[...] políticas se constituem em distintas [...] diretrizes, princípios 
norteadores de ação do poder público; regras e procedimentos para as 
relações entre poder público e sociedade, mediações entre atores da 
sociedade e do Estado. São, nesse caso, explicitadas, sistematizadas 
ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 
financiamento), orientam ações que normalmente envolvem aplicações 
de recursos públicos. Nem sempre, porém, há compatibilidade entre as 
intervenções e declarações de vontade e as ações desenvolvidas. 
(TEIXEIRA, 2002, p. 2) 
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Entende-se, desta forma, que as políticas públicas podem ser 

consideradas como um aglomerado de decisões, metas, planos e ações 

governamentais cujo intuito principal é resolução de problemas de cunho público 

onde o interesse social prevalece. Ou seja, as políticas públicas são as ações 

advindas da atuação estatal, juntamente com a sociedade, capazes de dirimir 

grandes problemas sociais em prol do interesse geral da população. 

Importante evidenciar que as políticas públicas possuem o escopo de 

garantia dos direitos sociais dos indivíduos. Assim, a execução destas políticas 

deve estar atrelada à judicialização e a legalidade das ações. 

Os direitos sociais se constituem como fundamento adjacente dos direitos 

civis e políticos, vez que os direitos civis e políticos se caracterizam por serem 

direitos de defesa do cidadão contra o Estado. No caso dos direitos sociais, estes 

geram a obrigatoriedade do Estado para com o cidadão, sendo, pois, uma 

prestação positiva do Estado, se formulando como uma ação estatal necessária 

para a sociedade. (COSTA, 2015). 

Menciona-se também que a eficiência da aplicabilidade do direito, 

especialmente na efetividade das políticas públicas, deve estar motivada nos 

direitos fundamentais, tendo em vista que a inversão desses valores ocasiona, 

efetivamente, a nulidade de um direito fundamental para sobrepor um formalismo 

processual. (COSTA, 2015). 

[...] não é mais possível a defesa de uma visão puramente ativista da 
Magistratura, pois se mostra absolutamente romântica a visão de que 
o juiz solitariamente poderia, sem a expertise e sem a infraestrutura de 
planejamento e gestão, viabilizar, com precisão, políticas públicas e 
antever os impactos decisórios (COSTA 2015, p.91 

 

Entende-se, pois, que as políticas públicas são ferramentas essenciais 

para a atividade pública, tendo em vista que a sua formação, a partir da atividade 

conjunta do Estado e da sociedade, traz para a esfera pública a possibilidade de 

ações efetivas que garantam os direitos daqueles seus possíveis beneficiários. 

Nesse sentido, verifica-se a importância da realização das políticas 

públicas, tendo em vista a necessidade de atuação estatal juntamente com a 

sociedade civil, em busca da garantia dos direitos inerentes ao ser humano e 

garantia de proteção da dignidade humana do indivíduo inserido no meio social. 

Em se tratando de políticas públicas para as mulheres, percebe-se que o  

Poder Público vem trabalhando cada vez mais para a implementação de ações 
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que garantam os direitos das mulheres, especialmente aquelas que são vítimas 

de violência doméstica e familiar, tendo em vista que na grande maioria dos 

casos, a vítima continua ligada ao agressor por conta principalmente de 

dependência financeira, além da dependência emocional. Assim, percebe-se 

que as políticas públicas voltadas para as mulheres buscam, essencialmente, 

reverter as desigualdades histórico-sociais e culturais advindas de uma 

sociedade machista, buscando precipuamente a inserção da mulher no meio 

social de maneira efetiva e integral, garantindo a estas a dignidade humana de 

que são detentoras. 

 

4.4 JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL E GARANTIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A 

MULHER 

 
A jurisdição constitucional surge no contexto jurídico brasileiro como a 

ferramenta de controle de constitucionalidade para que as leis 

infraconstitucionais sejam utilizadas legalmente de acordo com os preceitos 

constitucionais. 

O Direito existe no contexto social como ferramenta reguladora da 

atuação da sociedade para a perfeita convivência e harmonia entre os cidadãos. 

Assim, as leis assumem papel de grande importância em meio à sociedade, 

tendo em vista seu caráter normativo e regulador, dando a garantia de direitos a 

todos os cidadãos e possibilitando a exigência de reparação de danos nos casos 

de desrespeito à norma. 

Tendo em vista a garantia dos direitos fundamentais, em especial a 

proteção da mulher vítima de violência doméstica e familiar, a efetivação de 

políticas públicas que estejam de acordo com os ditames constitucionais forma 

o arcabouço garantidor da proteção destas, evidenciando desta forma a garantia 

dos direitos fundamentais. 

A garantia de direitos da mulher é uma luta que vem de muitas décadas 

no contexto social e jurídico brasileiro. Esta busca se fundamenta especialmente 

nas diferenças socialmente construídas entre o sexo masculino e o sexo 

feminino, caracterizando assim as diferenças de gênero. 
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Em se tratando da denominação “gênero”, entende-se como conceito 

socialmente desenvolvido que atribui determinadas ações, escolhas, atividades 

a homens e mulheres, separadamente, tendo como base de diferenciação o sexo 

da pessoa. (BRUMER; PAULILO, 2004). 

Corroborando com Lisboa (2003), tem-se que as relações de 

desigualdade e injustiça entre os gêneros possuem origens históricas, sendo 

resultado da cultura e costumes das sociedades, baseadas na discriminação, 

dominação e opressão contra a mulher. 

Assim, percebe-se a necessidade de entrelaçamento do Poder Público e 

a sociedade civil para que as ferramentas jurídicas sejam utilizadas em favor das 

vítimas de violência doméstica e familiar, através de uma atuação eficiente e 

eficaz dos órgãos competentes para que as Leis aplicadas nessa proteção 

estejam de acordo com as normas constitucionais, vez que qualquer desacordo 

das normas infraconstitucionais com as determinações da Carta Magna acabam 

tornando tais normas ineficazes perante o Poder Judiciário e assim inviabilizando 

a punibilidade de criminosos. 

Nesse contexto, as políticas públicas são instrumentos que asseguram o 

Poder Público a realização de sua atividade estatal, tendo como escopo a 

garantia de direitos dos cidadãos e a efetivação do disposto constitucionalmente; 

realizada de maneira a garantir de maneira mais célere e eficiente, resguardando 

os direitos inerentes a todo e qualquer indivíduo que compõe a sociedade, 

especialmente o evidenciado neste estudo, a garantia de direitos da mulher 

vítima de violência doméstica e familiar. 

No que concerne ao processo maximizador e contencioso acerca da 

problemática exposta, o Poder Público atua de maneira conjunta – com todos os 

entes federados – para desenvolver e implementar ações de acompanhamento, 

educacionais, e de combate à violência doméstica, em seus Centros de apoio, 

como passaremos a expor a seguir. 
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CAPÍTULO 5. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NO ESTADO DA PARAÍBA 
E O PAPEL DO CRAM COMO ELEMENTO SÓCIOJURÍDICO E DE APOIO À 
MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

 
 

A violência contra a mulher é uma prática já instaurada pela própria 

subordinação a que ela está submetida. A partir da concepção de dominação é 

construída sua identidade. Quando esta identidade não atinge o esperado, ou 

seja, quando se constrói algo que é oposto ao que é constituinte da sociedade, 

comumente as mulheres são alvo de agressões e de discriminações. 

Tal violência, como conceituada anteriormente, pode ser considerada 

uma forma específica de violência de gênero que aparece quando se refere à 

praticada pelo simples fato de sua condição a partir do gênero e independe de 

orientação sexual. 

Devido ao aumento contínuo desse tipo de crime, mesmo em tempos que 

vivenciamos uma gama de direitos expressos constitucionalmente, verifica-se 

que essa prática criminosa vem alcançando números preocupantes, ganhando 

visibilidade e a necessidade de criar mecanismos e órgãos próprios para o 

enfrentamento desse problema social. 

Nota-se, porém, que existem óbices para que seja efetivamente cumprido 

o que o ordenamento jurídico dispõe, uma vez que a sociedade muitas vezes 

fecha os olhos, e se omite em denunciar esse tipo de violência que ocorre no 

seu dia-a-dia, negligenciando muitas vezes as consequências. 

É importante salientar o trabalho solidário que deve ser realizado, entre 

Poder Público e a sociedade civil, no combate à violência de gênero, seja ela de 

qualquer natureza, ou seja, física, psicológica, sexual. 

De acordo com as palavras de Melo (2003), o gênero pode ser 

conceituado do seguinte modo: 

Gênero deve ser entendido como uma relação de poder de dominação 
do homem e de submissão da mulher. Ela demonstra que os papeis 
impostos às mulheres e aos homens, consolidados ao longo da história 
e reforçados pelo patriarcado e sua ideologia, induzem relações 
violentas entre os sexos opostos e indica que a prática desse tipo de 
violência não é fruto da natureza, mas sim do processo de socialização 
das pessoas. Ou seja, não é natureza a responsável pelos padrões e 
limites sociais que determinam comportamentos agressivos aos 
homens dóceis e submissos às mulheres. Os costumes, a educação e 
os meios de comunicação tratam de criar e preservar os estereótipos 
que reforçam a ideia que sexo masculino tem o poder de controlar os 
desejos, as opiniões e a liberdade de ir e vir das mulheres. (2003, p.13). 
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Para Beauvoir (1967), esta situação sugere a concepção de “outro” que 

os homens lhe impõem. A mulher não possui autonomia, porque está sendo 

controlada por uma consciência que ela considera soberana. Portanto, a autora 

considera que “o drama da mulher é esse conflito entre a reivindicação 

fundamental de todo sujeito que se põe sempre como o essencial, e as 

exigências de uma situação que a constitui como “inessencial”. (BEAVOIR, 1967, 

p.63) 

O ponto básico a caracterizar a situação da mulher é que a ela é vetada 
a ação: ela não pode fazer, produzir, criar, ultrapassar-se em direção à 
totalidade do Universo. Presa ao lar, ela é destinada a ser, confinada à 
imanência, suas atividades não têm um sentido em si, não se projetam 
para o futuro, mas apenas mantêm a vida. A transcendência lhe é 
permitida unicamente através da intermediação do homem, o qual 
revestirá de um valor humano a contingente factilidade dela. 
(ARDAILLON; CALDEIRA, 1984, p. 4) 

 
Diante desse contexto, chega-se ao cerne/polo da discussão, o Estado da 

Paraíba, em especial a cidade de Campina Grande, que também sofre com o 

índice elevado de violência contra as mulheres. 

O Município conta hoje com uma rede de profissionais das mais variadas 

áreas que trabalham com um objetivo em comum: oferecer suporte às mulheres 

vítimas de violência doméstica. Os serviços vão desde o atendimento 

especializado nas unidades de saúde públicas, até o acolhimento, proteção, 

acompanhamento jurídico e incentivo à autonomia financeira. 

 

 
5.1. A formação e a constituição dos CRAMs 

 
 
 

Cumprindo com os objetivos maximizadores da Constituição Federal de 

1988, bem como do ordenamento jurídico, a abertura do Centro de Referência 

representou um avanço no apoio às mulheres em situação de risco. O Centro 

oferece atendimento social, jurídico e psicológico, além de prestar segurança 

para as mulheres e seus filhos (quando menores de idade), que necessitam do 

atendimento. O trabalho de enfrentamento à violência apresenta resultados, mas 

ainda esbarra em muitos desafios. 

No Brasil, somente 9,7% dos municípios oferecem serviços 

especializados de atendimento à violência sexual, mesmo com um número 
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expressivo de estupros, que em 2018, vitimou 66.041 pessoas, conforme dados 

do Fórum Nacional de Segurança Pública19; um número reduzido de municípios 

brasileiros (8,3%) conta com Delegacias Especializadas de Atendimento as 

Mulheres (DEAM); ainda, de acordo com o IBGE, estes serviços estão 

concentrados nos municípios mais populosos, caso específico da cidade de 

Campina Grande – PB, com cerca de 450.000 habitantes. 

Nesta cidade, situada no agreste paraibano, a criação dos serviços 

especializados de atendimento à mulher, para prevenir e coibir a violência contra 

mulheres, institucionalizou-se plenamente com a inauguração da DEAM, 

Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, Promotoria de 

Justiça Especializada de Defesa da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar (JVDFM), e Coordenadoria Especial de Políticas Públicas 

para Mulheres (COORD), de gestão municipal contando dois órgãos 

subordinados - Centro de Referência e Casa Abrigo -, além da participação da 

sociedade civil como integrantes da Rede de Atendimento. 

A Rede de Atendimento e Enfrentamento às Mulheres em Situação de 

Violência Doméstica e Familiar em Campina Grande, oferece vários tipos de 

serviços, entre eles o programa de atenção às Vítimas de Violência Sexual com 

atendimento especial em hospitais, maternidades e unidades de saúde da 

família; Centros de Referência de Atendimento à Mulher; Rede Estadual de 

Atendimento às Mulheres, Crianças e Adolescentes Vítimas de violência; 

Delegacias da Mulher, Núcleo de Atendimento na Defensoria Pública; 

Promotoria da Mulher no Ministério Público e Juizado Especial de atendimento 

às Mulheres. 

Neste sentido, a Coordenadoria Especial de Políticas para Mulheres, tem 

em seu corpo social o Centro de Referência Professora Ana Luísa Leite Mendes 

(CRAM), onde atua na execução das atividades para a prevenção da violência 

contra a Mulher, na integração entre os diversos poderes, no fortalecimento da 

autonomia das mulheres, no espaço de poder, decisão e controle social, e 

enfrentamento à todas as formas de violência contra a mulher, além de 

campanhas educacionais. 

 

 
19 Dados disponíveis em https://forumseguranca.org.br/estatisticas/. Acesso em 20 de julho de 
2020. 

https://forumseguranca.org.br/estatisticas/
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Com relação à integração com os Poderes Federal, e Estadual, o CRAM, 

por meio de sua Coordenadoria, também presta auxilio jurídico, no sentido de 

agilizar as petições e ações das mulheres em situação de violência, bem como, 

cede uma funcionária, para que atue junto ao DEAM (2015/2016), orientando 

mulheres que necessitam realizar um Boletim de Ocorrência. 

A Coordenação da rede de atendimento e enfrentamento às mulheres, no 

sentido de promover a integração operacional das diversas áreas de Segurança 

Pública, Ministério Público, Defensoria, Centro de Referência de Assistência 

Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social e sociedade 

civil representada por movimento de mulheres e ONGS e Conselho Municipal da 

Mulher. Desta integração surge o fortalecimento do Conselho de Mulheres 

(Portaria 548, de 24/0/2105), participação no Conselho Materno Fetal e Infantil 

do Município de Campina Grande – PB. 

 

5.1.1. Atuação do CRAM na sociedade Paraibana 

 
O CRAM favorece a promoção de pesquisas, de alunas universitárias 

para conciliar o conhecimento cientifico/acadêmico com a produção e formação 

de profissionais engajados com o tema. O treinamento para a notificação 

compulsória de violência conta a mulher, instituída pela Lei nº 10.778/200320, se 

constitui como elemento de sistematização de dados ao SINAN, encaminhados 

através de Vigilância Sanitária do Município de Campina Grande - PB. 

A preocupação do CRAM com a comunicação, no sentido de reduzir o 

estereótipo das mulheres que legitimam ou exacerbem a violência contra a 

mulher, tem sido uma constante; na concretização foram realizadas várias 

entrevistas nos veículos de Comunicação (TV e rádio) além das palestras em 

empresas e escolas. No calendário nacional de eventos do Ministério do 

Turismo, está inserido as comemorações ocorridas em Campina Grande, palco 

onde é realizado o Maior São João do Mundo21, com 31 dias de duração. 

 
 

 

20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.778.htm. Acesso em: 21de 
julho de 2020. 
21 Disponível em: http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12654-festas- 
juninas-movimentam-turismo-local-e-geram-empregos-para-as-comunidades.html acesso em 
21 de julho de 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.778.htm
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12654-festas-juninas-movimentam-turismo-local-e-geram-empregos-para-as-comunidades.html
http://www.turismo.gov.br/%C3%BAltimas-not%C3%ADcias/12654-festas-juninas-movimentam-turismo-local-e-geram-empregos-para-as-comunidades.html
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Ocorrido no mês de junho, cerca de 5 mil artistas nacionais e locais se 

revezam em aproximadamente 1.800 atrações culturais. As festividades 

acontecem há 36 anos, chegando a receber cerca de 3 milhões de visitantes. 

Época que também é registrado um aumento no índice de violência, uma vez 

que também é verificado um aumento no consumo de bebida alcoólica. 

Para este período específico, ocorre uma força tarefa, em conjunto com 

os órgãos competentes, bem como, um projeto sancionado por meio da Lei 

estadual nº 6.294/2016 “Cultura Limpa de Preconceitos”, que visa proibir o uso 

de recursos públicos e/ou incentivos fiscais para realização, produção, 

patrocínio, contratação e/ou subvenção de eventos artísticos de qualquer 

natureza que apresentem conteúdo depreciativo; constrangedor; ou que 

desvalorize, exponha, incentive ou faça apologia à qualquer forma de 

discriminação e violência contra mulheres. Na ocasião, a Barraca Maria da 

Penha, do CRAM, se faz presente com orientações, distribuição de panfletos e 

participação no evento artístico, veiculando músicas de Campanha Nacional. 

O CRAM participa do calendário nacional de violência contra as mulheres 

realizando campanhas educativas durante todo o ano, para fomentar e apoiar 

programas de educação governamental e setor privado destinados a 

conscientizar o público sobre os problemas relacionados contra a violência 

contra a mulher. Comemora-se o Dia Internacional da Mulher, 16 Dias de 

Ativismo, Dia das Mães, Outubro Rosa, em parceria com a empresa AVON e o 

aniversário da Lei Maria da Penha; o projeto da presença de Maria da Penha, 

por ocasião do 7º Aniversário da lei, foi realizado com a parceria da sociedade 

civil e governo municipal, dando visibilidade aos problemas decorrentes da 

violência contra as mulheres. 

Outro projeto desenvolvido pelo CRAM, é o Lei Maria da Penha nas 

escolas; projeto que leva a conscientização e a educação para aqueles que 

serão o futuro do País. 

Verifica-se, também, a capacitação de mulheres em estado de 

vulnerabilidade social e econômica, como prevenção de possíveis agressões, 

bem como, a assistência a mulheres em situação de violência, com o objetivo 

de fomentar a autonomia e atuar no enfrentamento da violência doméstica. 

Neste sentido, o CRAM elaborou um projeto, celebrado por meio de convênio 
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entre a Prefeitura de Campina Grande e o Governo Federal, para promover a 

capacitação e a profissionalização de mulheres. 

São oferecidas 21 vagas no curso de operadora de informática; 19 no 

curso de montagem e manutenção de computador (2014); 29 vagas no curso 

de pedreira, 33 no curso de pintoras de parede; 56 vagas no curso de 

confeitaria; 40 no curso de padeiras (2015); 22 no curso de eletricista 

residencial (2016). 

Em continuidade à função social do CRAM, foi firmado um acordo com  

a Fundação Oswaldo Cruz, entidade de ciência e tecnologia, em 2014, para a 

celebração do curso de capacitação para fabricação e manipulação de 

produtos de limpeza, ministrados a 90 senhoras que atuam como lavadeiras de 

roupa, cadastradas em 6 lavanderias municipais. 

Outros projetos foram desenvolvidos, como oficinas ministradas em 

2013, em parceria com o SENAI, para 20 mulheres. 

Com a necessidade de se garantir a integridade física e psicológica, de 

mulheres em situação de risco, ou, já vítimas de violência, em 2013 foi criado o 

Programa Mulher Protegida, congregando a Secretaria da Segurança e da 

Defesa Social, seus órgãos operativos, e ainda Secretaria da Mulher e 

Diversidade Humana, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público e a Defensoria 

Pública, que abrangem três vertentes imprescindíveis para aumentar a proteção, 

prevenção, fiscalização e procedimento judicial visando à punição dos 

agressores. 

Outra ação voltada ao enfrentamento dessa prática criminosa foi por meio 

da Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana – Governo do Estado, que 

lançou o portal www.violenciacontramulher.pb.gov.br e firmou um Termo de 

Mútua Cooperação com a Companhia Estadual de Habitação Popular (Cehap) 

que prevê o acesso à moradia como superação das desigualdades de gênero, 

raça e etnia. 

A criação do portal é uma importante ferramenta de divulgação das 

políticas públicas de proteção à mulher desenvolvidas pelo Governo do Estado 

e pela Rede de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher. O site informa o 

telefone Disque Denúncia 197, da Polícia Civil; a Lei Maria da Penha; orienta as 

mulheres a denunciarem qualquer tipo de violência; apresenta os serviços que 

http://www.violenciacontramulher.pb.gov.br/
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beneficiam a mulher vítima de violência; lista convênios já existentes e 

municípios engajados. 

 
5.2. Avanços do CRAM no enfrentamento da violência doméstica 

 
Em Campina Grande houve avanços com a inauguração do Centro de 

Centro de Referência de Apoio Às Mulheres CRAM Ana Luiza Mendes Leite. No 

local, mulheres de toda a região podem receber atendimento especializado para 

vítimas de violência, com equipe multiprofissional que inclui assistentes sociais, 

psicólogas e advogadas. Ao se articular com os outros órgãos da rede de 

enfrentamento da violência e buscar soluções para o rompimento do ciclo de 

violência, o CRAM contribui para o empoderamento da mulher, restabelecendo 

a garantia de direitos. 

Segundo o Jornal da Paraíba, no primeiro semestre de 2012, foram 

registrados na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campina 

Grande 626 boletins de ocorrências. Desse total, 342 casos foram por ameaças 

de morte e agressão. Com o advento da Lei Federal nº. 11.340/06 - “Lei Maria 

da Penha” -, a Prefeitura Municipal de Campina Grande elaborou um Projeto de 

Lei Complementar pautada no compromisso ao enfrentamento no intuito de 

fornecer apoio a essas mulheres vítimas de violência. Com isso, no dia 18 de 

setembro de 2012, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Professora 

Ana Luiza Mendes Leite (CRAM) foi inaugurado como órgão da Coordenadoria 

Especial de Políticas Públicas para as Mulheres, existente no município desde o 

ano de 2009. O Centro prestou uma homenagem em nome da professora do 

município que foi assassinada aos 37 anos por seu companheiro no dia 25 de 

junho de 2009. 

De acordo com a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, os 

Centros de Referência priorizam ações de prevenção e combate à violência 

contra as mesmas uma vez que objetiva promover a ruptura de situação de 

violência e construção de cidadania no atendimento interdisciplinar (social, 

psicológico e jurídico) com encaminhamentos, orientações e informações 

articulando serviços na Rede de Atendimento à Mulher em Situação de 

Vulnerabilidade Social. 
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O Centro de Referência possui uma equipe que prioriza acolhimento e 

encaminhamentos de serviços especializados quando se faz necessário, 

composta por assistentes sociais, psicólogos, advogados, técnicos e pessoal de 

apoio, conforme demonstrado no Fluxograma exposto na figura 1 

 
Figura 1: Fluxograma de atendimento do Centro de Referência 

 
 

Fonte: Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. Presidência da República. 2006 

 

 
Conforme Sardenberg (2009), o empoderamento das mulheres implica na 

libertação das mulheres das amarras da opressão de gênero, da opressão 

patriarcal, e busca desestabilizar e, por fim, acabar com o a ordem patriarcal que 

sustenta a opressão de gênero. 

Neste sentido, com a criação do Centro de Referência, já houve vários 

atendimentos as vítimas em estado de vulnerabilidade e ao analisar as fichas de 

atendimento ocorridas no ano de 2019, foi observado que a manifestação de 

violência por boa parte das usuárias, remete ao álcool e as drogas ilícitas por 

parte dos companheiros que acarreta o sofrimento relatado, bem como a 

submissão das mulheres. 

Nota-se, portanto, que para além das questões relacionadas à concepção 

machista, também, coexiste o relato de agressões após o alto consumo de álcool 

e substâncias entorpecentes. 

Com a atuação dos órgãos, a implementação de políticas públicas e o 

apoio da sociedade civil, a partir do momento que as vítimas criam coragem e 

denunciam seus algozes, é dado maior visibilidade, e notoriedade da violência 
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contra a mulher, porém, a literatura já tem apontado críticas no sentido de falhas 

no atendimento, voltando a vítima a ser exposta a novas agressões, por 

debilidades dos sistemas protetivos; isolamento social e constantes 

deslocamentos visando à fuga da perseguição iniciada pelo agressor”. (GROSSI; 

OLIVEIRA & TAVARES, 2008, p.268). 

As mulheres atendidas trazem marcas de violência estampadas em seu 

semblante por meio da força física, muitas vezes retratadas por hematomas e 

outras invisíveis por meio da violência psicológica relatada aos profissionais que 

as atendem. Outro fator observado que desencadeia a violência é devido ao 

ciúme por meio da manifestação do seu interesse desfazer o relacionamento. 

Com a 1ªVara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, em 

pleno funcionamento, foi lançado, também, em Campina Grande pela Secretaria 

de Segurança Pública e Defesa Social, o Programa de Segurança Mulher 

Protegida, que visa a garantir a fiscalização e cumprimento das medidas 

protetivas impostas pela Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar 

contra a Mulher. O trabalho vem sendo executado de forma conjunta entre a 

Polícia Civil, Polícia Militar e Defensoria Pública. A PM fica incumbida de fazer o 

acompanhamento, em suas respectivas áreas, de casos em que haja denúncias 

de ameaças contra a mulher, além de monitorar os registros onde já existam a 

aplicação de medidas protetivas. 

Portanto, os Centros de Referência devem exercer o papel de 

articuladores das instituições e serviços governamentais e não governamentais 

que integram a Rede de Atendimento, em função de qualquer tipo de violência, 

ocorrida por sua condição de mulher, de maneira que o seu papel de mulher 

acaba ficando subordinado à construção machista e patriarcal que circunda a 

nossa vivência e por serem programas com estruturas essenciais para combater 

e romper esse tipo de crime que atinge uma classe mais frágil de forma que 

atualmente não escolhe classe social como estamos sendo alertados e 

informados todos os dias pelos meios midiáticos. 

Sem ferir o seu direito à autodeterminação o objetivo primário da 

intervenção é cessar a situação de violência vivenciada pela mulher atendida 

promovendo meios para que ela fortaleça sua autoestima e tome decisões 

relativas à situação de violência por ela vivenciada prevenir futuros atos de 

agressão e de promover a interrupção do ciclo de violência. 
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Os serviços prestados por meio de ações globais e atendimento 

interdisciplinar pelos Centros de Referência as vítimas necessitadas devem 

seguir princípios de intervenção, prevenção e combate citados das atividades 

elencadas a seguir: 

 Atender as necessidades da mulher em situação de violência; 

 Defesa dos Direitos das Mulheres e Responsabilização do agressor e dos 

serviços; 

 Reconhecimento da Diversidade de Mulheres; 

 Diagnosticar o contexto onde o episódio de violência se insere; 

 Evitar ações de intervenção que possam causar maior risco à mulher em 

situação de violência; 

 Articulação com demais profissionais dos serviços da Rede; 

 Gestão Democrática; 

 Envolvimento de mulheres no monitoramento das ações. 

Com sua função primordial voltada para a garantia de direitos, as políticas 

públicas como forma de integrar os órgãos de forma a vislumbrar a melhoria dos 

trabalhos desenvolvidos em cada instituição devem assegurar a qualidade dos 

serviços prestados à população, e para tal, unificar as forças faz grande 

diferença na construção das políticas públicas, parceria entre ONGs, sociedade 

civil, iniciativa privada e Estado, ofereceu no período de 2016 a 2019 as ações 

que foram realizadas na cidade de Campina Grande/PB pela Coordenadoria 

Especial para Mulheres, tais como: 

 Autonomia Econômica de Mulheres; 

 Fortalecimento das mulheres no espaço de poder, decisão e controle 

social; 

 Enfrentamento de Todas as formas de violência contra as mulheres 

(Centro de Referência de Atendimento a Mulher Professora Ana Luiza 

Mendes Leite, Casa Abrigo, Ações Calendário da Mulher, Divulgação da Lei 

Maria da Penha); 

 Solicitações exitosas ao Legislativo; Recursos Humanos (Curso, 

Treinamentos, Seminários, Funcionárias/Colaboradores). 

Todos os esforços, apesar dos avanços conquistados, podem favorecer 

ainda mais a mudança da mentalidade cultural que ainda reverbera nos tempos 
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atuais, e conseguir somar ganhos cada vez mais consideráveis para a extinção 

da violência contra a mulher e o consequente fim da impunidade, junto com uma 

articulação entre os serviços que propicie a constituição de uma rede e com uma 

grande quantidade de serviços ofertados à disposição da sociedade. 

Silveira (2003) examina o trabalho no CRAM: 

O trabalho no centro permite à mulher recuperar a história de violência 
e posicionar-se em relação a ela, inclusive reconhecendo seus limites 
para lidar com a situação. Os centros têm, entre seus objetivos, a 
discussão da construção social do papel das mulheres e da construção 
da subalternidade; e a recuperação da cidadania, autoestima e 
confiança nas próprias percepções e decisões. Um importante 
diferencial é que o processo de ambiguidade é acolhido e enfrentado, 
enquanto um plano de saída da dinâmica violenta pode ser desenhado. 
A aposta é no desejo da mulher, seja ele qual for e no tempo que for 
possível e necessário. A ênfase é “no processo” de superação da 
relação violenta, o que não necessariamente significa a separação 
conjugal (p.64). 

 
 

Não obstante o trabalho de acompanhamento e de proteção dos Centros 

de Referência e de todos os atores envolvidos no combate à violência doméstica, 

outra face se mostra com a finalidade disposta na Lei Maria da Penha, que além 

de proporcionar instrumentos para coibir essa prática, implementa mecanismos 

que garantam tanto sua integridade física, quanto psicológica das vítimas diretas 

e dos membros familiares (se houver), efetivando assim, a função social da Lei. 

Importa salientar a imprescindibilidade de fomentar mecanismos de 

ressignificação, apoio e resgate dessas vítimas, uma vez que a violência a que 

são submetidas são verdadeiros cárceres que reverberam por outras esferas 

sociais, se caracterizando assim como uma questão sociopolítica e de saúde 

pública; ademais, a forma como o meio externo interage aos fatores relacionados 

à violência doméstica, podem ou não contribuir para o aumento dos índices 

relativos a esta. 

Desta maneira, caracterizando-se como um “novo cárcere”, o estado de 

emergência instituído pela Pandemia da SARS-COV-2, indica indícios de 

aumento da prática da violência doméstica, com um agravante ocasionado pelo 

isolamento social ao qual a população nacional e mundial tivera que ser 

submetida, fato que será tratado a seguir. 
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5.3. Um novo cárcere: o aumento da incidência da violência doméstica no 

período da pandemia da Covid-19 

 
Em  11 de março, a população foi surpreendida e pega de surpresa   

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) com o decreto a existência da 

pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2) no mundo, mas havia sido 

identificada em dezembro de 2019 por cientistas na cidade de Wuhan, na China, 

um vírus letal que desenvolve a doença infecciosa Covid-19. 

A OMS, como forma de precaução e o alto índice de contagio sugeriu    

a quarentena e o isolamento social da população no período da incidência da 

pandemia por não existir uma vacina ou remédio que cure a doença e, para evitar 

o colapso nos hospitais, faz-se necessário o isolamento social imposto pela 

pandemia da COVID-19. 

Essa pandemia traz à tona outra mazela, e de forma potencializada, ou 

seja, é um problema social, uma violência estrutural que atinge todas classes 

sociais, em sua estrutura física, psicológica, patrimonial, sexual e/ou moral, onde 

o agressor ataca a vulnerabilidade da mulher, se tornando ainda mais evidente 

quando esta relação envolve uma condição de submissão, financeira, social, 

psicológica e de subalternidade, tornado a vítima refém dessas circunstâncias. 

Devido à necessidade de isolamento social, como uma medida sanitária, 

evidenciou-se um aumento significativo nas sombras da pandemia, da violência 

contra a mulher. Os índices relatados nos telejornais todos os dias, demonstrou 

a necessidade de criar mecanismos de combate e prevenção, bem como, de 

meios de denúncia, para que a vítima possa pedir socorro quando assim 

precisar. 

O aumento dos índices de violência doméstica, evidenciado pelo 

confinamento forçado, promoveu tensão nos órgãos e entidades que atuam no 

combate e na prevenção dessa prática, pois, o isolamento forçado causa da 

pandemia, fez com que essas mulheres estivessem diretamente com parceiros 

violentos e agressivos, perdendo o apoio das pessoas e dos recursos que podem 

melhor ajudá-las e apoiá-las, submetendo-as a um tipo de cárcere privado. 

Nesse sentido, a OMS alertou sobre o aumento da violência doméstica na 

pandemia da Covid-19. 

Ao definir violência, Maria Amélia Teles, dispõe queː 
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Quer dizer uso da força física, psicológica ou intelectual para obrigar 
outra pessoa a fazer algo que não está com vontade; é constranger, é 
tolher a liberdade, é incomodar, é impedir a outra pessoa de manifestar 
seu desejo e sua vontade, sob pena de viver gravemente ameaçada 
ou até mesmo ser espancada, lesionada ou morta. É um meio de 
coagir, de submeter outrem ao seu domínio, é uma violação dos 
direitos essenciais do ser humano (Teles e Melo, 2003, p.15) 

 

Sabe-se que mesmo antes desse isolamento devido à pandemia esse 

tema está constantemente nas mídias por ser uma das maiores violações dos 

direitos humanos e que durante os últimos 12 meses tivemos um crescente 

número de mulheres e meninas nas faixas etárias de 15 a 49 anos que foram 

submetidas à violência sexual ou física por algum parceiro íntimo ou alguém bem 

próximo. Desse número, muitas vezes as mulheres não buscam qualquer tipo de 

ajuda ou não comunica a ocorrência do crime e/ou quem foi o seu agressor. 

Diante desse fato, e as circunstâncias que o envolvem, tornam os relatórios 

ainda mais difíceis, incluindo limitações de ajuda, apoio, interrupções nos 

serviços públicos de polícia, serviços sociais, entre outros, aumentando dessa 

forma a impunidade dos agressores. 

Nessa perspectiva, com o isolamento, houve uma maior frequência, pois, 

as mulheres se tornaram reféns não só da pandemia, mas de seus agressores, 

pois são vigiadas e impedidas de conversar com familiares e amigos, tendo seus 

passos controlados e principalmente o celular que amplia a margem de ação 

para a manipulação psicológica. Além de tudo isso ainda estão expostas ao 

desemprego, falta de acesso aos serviços básicos de saúde, aumentando ainda 

mais a pobreza. Nesse sentido, evidencia-se ao Projeto de Lei 2510/2020, que 

se encontra em tramitação no Congresso Nacional e que traz a obrigatoriedade 

dos síndicos em denunciarem e garantirem a integridade da mulher vítima de 

violência doméstica, sob pena de omissão de socorro quando comprovada a falta 

de comunicação dos casos de violência para as autoridades competentes. 

A ideia da perda de poder masculino fere diretamente a figura e ego do 

macho provedor, servindo de gatilho para comportamentos violentos, mas sem 

justificativas, muitas vezes só pelo fato de agredir. O controle das finanças 

domésticas também se torna mais acirrado, com a presença mais próxima do 

homem em um ambiente que é mais comumente dominado pela mulher. 

Globalmente, assim como no Brasil, houve crescimento do número de 

casos de violência contra a mulher, sendo que no Estado da Paraíba não foi 
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diferente pois houve um aumento de 105,6% nos casos de violência doméstica. 

Essas medidas de isolamento e distanciamento durante o período da pandemia 

da COVID-19, foi observado o agravamento no estado de vulnerabilidade das 

mulheres, aumentando o feminicídio devido à limitação de acesso das vítimas 

aos recursos protetivos, pois foi reduzido o acesso a serviços de apoio às 

vítimas, particularmente nos setores de assistência social, saúde, segurança 

pública e justiça. 

Em conformidade aos estudos feitos por Labrocini, Fegadoli e Correia 

(2010), alguns aspectos aproximam-se do perfil de mulheres vítimas de violência 

no Brasil, a exemplo da raça parda que apresentou percentual de 80% com 

relação à quantidade total de usuárias já atendidas. A idade também foi fator de 

análise, verificou-se que em sua maioria são adultas jovens, casadas ou em 

união estável. 

Com relação à escolaridade, fora observado que possuíam um grau 

menos elevado, o que destoava consideravelmente do perfil das demais 

mulheres vítimas de violência no Brasil. Quanto à renda, as usuárias estavam 

em condição de vulnerabilidade social, exercendo - em sua maioria - a ocupação 

de dona do lar, estando suscetíveis aos programas do governo. 

No que se refere à natureza dos agressores, eram predominantemente do 

sexo masculino, tratando-se do cônjuge, e em sua maioria, já haviam destacadas 

por violência de repetição. 

A violência contra as mulheres é um fenômeno complexo e também 

controverso, pois apesar das políticas de proteção e apoio à mulher atuarem na 

diminuição da violência, nota-se que esta ainda apresenta números elevados 

atingindo mulheres em seus diversos contextos de vulnerabilidade. Deste modo, 

faz-se necessário contribuir de forma mais eficaz na prevenção à violência contra 

a mulher, pautadas em ações agregadas às políticas sociais, objetivando a 

redução da mesma, bem como a realização de mais estudos sobre esse 

fenômeno, abrindo possibilidades de uma prevenção mais eficaz objetivando a 

erradicação do problema. 

Durante a pandemia a redução na oferta de serviços é acompanhada pelo 

decréscimo na procura, pois as vítimas podem não buscar os serviços em função 

do medo do contágio, o impedimento do agressor delas se dirigirem a uma 

delegacia ou outros locais que prestam socorro às vítimas, como Centros de 



112 
 

Referência Especializado (CRAMS), acessar canais ou alternativos de denúncia, 

tais como telefone ou aplicativos, geralmente um dos primeiros serviços e pontos 

de contato a ser procurado junto à rede de apoio são os serviços de saúde e 

policiais. Devido a esses fatores, causa uma subnotificação da violência contra 

a mulher ao redor do país. 

Citando ainda a cidade de Campina Grande, nesse momento de 

isolamento e isso já era esperado, houve um aumento da violência doméstica e 

familiar. “As pesquisas mostram que o lugar menos seguro para a mulher é sua 

casa”22. Ainda conforme as informações acima, “é preciso pensar nessas 

mulheres que não vão para delegacia, que estão dentro do ciclo da violência e 

não estão preparadas para romper com esse ciclo e estão dentro de casa 

convivendo com esses agressores”23, avaliando também as políticas públicas 

que devam pensar em estratégias mais efetivas para o atual momento, como um 

local de acolhimento provisório, por exemplo, para essas vítimas de violência. 

Durante esse distanciamento e isolamento, percebeu-se também, segundo a 

Coordenação do CRAM, descumprimento de medidas protetivas por parte dos 

agressores, sendo os contatos por redes sociais os mais comuns. 

Mesmo com atendimentos presenciais suspensos por enquanto devido à 

pandemia, as mulheres não deixaram de receber os atendimentos necessários, 

pois as rondas nas residências dessas mulheres que fazem parte do programa 

continuam de forma intensificada onde há relato de descumprimento de medidas 

protetivas de urgência. 

A Coordenadoria da Violência Doméstica no Estado da Paraíba, fala que 

mesmo com a diminuição nos números não significa dizer que há ou houve 

menos atendimentos nas delegacias e com isso a violência tenha diminuído. “O 

fato da mulher precisar estar em casa na companhia do seu agressor por mais 

tempo pode inibir um pedido de ajuda, fazendo- a permanecer dentro do ciclo da 

violência. E a partir daí essas violências podem evoluir para agressões físicas e 

até para a ocorrência de crimes mais graves”, argumenta. 

 
 

22 Universidade Federal da Paraíba UFPB. Comitê de Políticas de Prevenção e 
Enfrentamento à Violência Contra as Mulheres na UFPB. Disponível em: 

http://plone.ufpb.br/comu/contents/noticias/isolamento-social-aumenta-escalada-de-violencia- 
domestica. Acesso em: 29 de maio 2020. 

 

23 Idem. 

http://plone.ufpb.br/comu/contents/noticias/isolamento-social-aumenta-escalada-de-violencia-domestica
http://plone.ufpb.br/comu/contents/noticias/isolamento-social-aumenta-escalada-de-violencia-domestica
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Publicado recentemente na Folha de São Paulo no dia 6/04/2020, “a 

pandemia tem gênero”, a antropóloga Débora Diniz em entrevista afirmou e 

comenta sobre o fato de que as mulheres perderam “um elo fundamental para a 

sobrevivência: a conexão com outras mulheres”. 

De acordo com Fernando Vernice dos Anjos (2006) ː 

O combate à violência conterá a mulher depende, fundamentalmente, 
de amplas medidas sociais e profundas mudanças estruturais da 
sociedade (sobretudo extrapenais). Como afirmamos a nova lei (Maria 
da Penha) acena nesta direção, o que já é um bom começo. 
Esperamos que o poder público e a própria sociedade concretizem as 
almejadas mudanças necessárias para que possamos edificar uma 
sociedade mais justa para todos, independentemente do gênero. 
Desta forma, o caráter simbólico das novas medidas penais da Lei 
n°11.340/06 não terá sido em vão, e sim terá incentivado 
ideologicamente medidas efetivas para solucionarmos o grave 
problema da discriminação contra a mulher. (VERNICE, 2006, p.10) 

 

Corroborando com o autor supramencionado, Maria Berenice (2015) 

dispõe que: 

A lei não poderia ser mais didática. Primeiro define o que seja violência 
doméstica (LMP, art. 5°): qualquer ação ou omissão baseada no 
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral e patrimonial. Depois estabelece seu campo 
de abrangência. A violência passa a ser doméstica quando praticada: 
(a) no âmbito da unidade doméstica; (b) no âmbito da família; ou (c) 
qualquer relação íntima de afeto, independente de orientação sexual 
da vítima. (2015, p.49) 

 
De forma tensa, preocupante com os problemas citados aqui, vivemos a 

exacerbação de problemas que nos acompanham como muitas outras 

desigualdades que nos açoitam, não são novidades trazidas pela pandemia da 

COVID-19; pelo contrário, situação que chegou sem aviso prévio e tem trazido 

graves efeitos colaterais, portanto, o confinamento apenas intensificou um 

problema pré-existente que é a subnotificação de ocorrências. 

Diante dessa situação e como forma de proteger as mulheres o caput do 

artigo 9º da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha (LMP), 

categoricamente expõe que: “a assistência à mulher em situação de violência 

doméstica e familiar será prestada de forma articulada” entre três sistemas 

distintos, porém interligados, de assistência, quais sejam; social, de saúde e de 

segurança. 

A supramencionada lei, como forma de dar efetividade, por meio de 

políticas públicas, articulou, em conjunto com a Secretaria de segurança pública, 
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o monitoramento através de canais digitais de denúncias, criados para facilitar a 

vítima de agressão neste período de isolamento social, na tentativa de se evitar 

e combater, maiores danos do que aqueles já causados naturalmente pela 

pandemia. 

Diante do exposto, sabe-se que o distanciamento social faz parte do 

conjunto de medidas necessárias para o alcance de reduzir a velocidade da 

transmissão do vírus no nível populacional e reduzir a incidência da doença 

devido à gravidade da COVID-19 no Brasil e no mundo e seguir as 

recomendações da OMS e do Ministério da Saúde, mas diante do que estamos 

vivendo deve-se reforçar a necessidade de ações de enfrentamento das 

violências contra mulheres, crianças e adolescentes. 

Tendo em vista o alto índice de violência doméstica contra a mulher, torna- 

se imperioso mencionar a inserção no contexto jurídico brasileiro da Lei nº 

14.022/2020, cuja função precípua é dispor sobre as medidas de enfrentamento 

à violência doméstica e familiar contra a mulher e também o enfrentamento à 

violência contra crianças, adolescentes, pessoas idosas e pessoas com 

deficiência no período da pandemia da COVID-19, momento em que a saúde 

pública mundial encontra-se em estado de emergência. 

A supracitada lei dispõe sobre todos os meios de garantia da proteção das 

vítimas de violência doméstica e familiar no período pandêmico da COVID-19, 

tendo em vista o assustador aumento do índice de violência doméstica e familiar 

desde que a pandemia foi anunciada pela OMS (Organização Mundial de 

Saúde), fazendo com que as pessoas em todo o mundo fossem obrigadas a 

fazer isolamento social para diminuir a proliferação da doença já mencionada. 

Nessa perspectiva, é fundamental aproveitar as experiências já existentes 

e reforçar o que já vem sendo realizado por instituições governamentais e não 

governamentais em todo o Território Nacional, intensificar os investimentos 

realizados no combate à violência contra a mulher, adaptando as iniciativas à 

situação específica que se vivencia na atualidade, com o uso de novas 

tecnologias, com o intuito de evitar que que agressores se valham desse 

momento de isolamento social, para o cometimento de crimes dessa natureza. 
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CONCLUSÃO 

 
 

A violência contra a mulher é um problema social, de caráter público, 

historicamente enraizado na cultura da humanidade; relacionado a essa 

concepção, em que pese o Brasil ter implementado políticas públicas, 

promulgado leis que atendam aos parâmetros internacionais, de valorização, de 

combate à violência e de empoderamento da mulher, ainda, se constitui um 

óbice, a própria cultura arraigada, advinda de uma época em que a mulher, a 

criança, os idosos, eram objetificados. 

Neste sentido, o patriarcalismo existente no Brasil, fez com que, por 

séculos, e ainda nos dias atuais, a mulher fosse posta em situação de risco 

devido aos conceitos machistas e opressores que eram disseminados 

socialmente. Contudo, como a evolução do Direito, tende a acompanhar a 

evolução, humana e tecnológica, as regras jurídicas e os meios utilizados para 

o combate e a prevenção da violência doméstica, têm se mostrado mais 

ostensivo, a exemplo do Projeto de Lei nº 2.510/2020, que versa sobre a 

obrigação de denúncia, por síndicos e/ou moradores, em caso de ocorrência de 

violência doméstica. 

Destarte salientar que, esta inovação trouxe para a atualidade regras 

jurídicas de penalização de atos de violência e, ratificar o mencionado 

anteriormente que “em briga de marido e mulher, deve sim meter a colher”. 

Portanto, importa salientar que, a violência doméstica pode ser entendida 

como sendo o abuso físico, psíquico, sexual, patrimonial ou moral praticado 

contra a mulher no ambiente familiar, local onde pressupõe-se a maior proteção 

do indivíduo. Este tipo de violência é praticado por outra pessoa com a qual a 

vítima possui algum tipo de vínculo afetivo, vez que convivem e até coabitam no 

mesmo ambiente físico. 

Entende-se que a defesa da mulher vítima de violência abarca uma gama 

de ações do poder Público que vão desde a segurança física da vítima até a 

completa desvinculação desta e seu opressor, e que, respondendo a inquietação 

que motivou a presente pesquisa, não é por falta de aparato normativo que se 

sugere uma ineficácia no combate da violência doméstica. Esta se constitui como 
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consequência de toda uma estrutura cultural, arraigada por séculos em nossa 

sociedade, inclusive na visão daqueles que executam as normas contidas no 

ordenamento jurídico. 

Em se tratando de avanço tecnológico relacionado também à violência 

doméstica contra a mulher, verifica-se que conectado a este veio o avanço social 

de maneira diferenciada. Atualmente, a sociedade encontra-se em um patamar 

de acesso à informação nunca visto antes, fator determinante para o 

desenvolvimento econômico, social, político, estrutural etc. 

Atrelado ao avanço tecnológico foi possível trazer para o mundo virtual 

uma grande parte da população, tendo em vista que as ferramentas tecnológicas 

de hoje são de fácil acesso e aprendizado, tornando-se essenciais para a vida 

humana da atualidade, vez que produtos, serviços, informação, conhecimento, 

encontram-se a um clique de distância do usuário. 

Vale salientar, porém, que esse avanço, e a facilidade de acesso à 

informação atropelaram um aspecto importante: a necessidade de conhecimento 

e esclarecimentos por parte dos usuários acerca de direitos e deveres também 

existentes no mundo virtual, para que a (s) vítima (s), não sofram duplamente, 

uma pelo trauma físico e psicológico pelo qual já fora exposta, e a outra pela 

espetacularização a que a sua vida, e sua imagem possa vir a ser alvo. 

Portanto, analisando o poder das mídias sociais como influenciadores 

positivos e negativos com relação à violência de gênero na contemporaneidade, 

verificou-se que a disseminação desenfreada de informações por meio destas, 

é capaz de gerar violência, tendo em vista a banalização de crimes por conta da 

informação publicada de maneira inadequada. 

Em se tratando de violência de gênero, tema bastante discutido em todas 

as esferas da sociedade na atualidade, percebe-se que as mídias sociais 

influenciam de maneira negativa em muitos aspectos, tendo em vista a 

banalização deste tipo penal por conta da maneira errada de se fornecer 

informações. 

Ainda é perceptível a impunidade no que tange à violação de direitos 

relacionados à veiculação de notícias e/ou exposição nas mídias sociais. 

Contudo, esta situação está mudando consideravelmente, tendo em vista a 

eficácia normativa no que tange os crimes cibernéticos, em que pese a 
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disseminação desenfreada e por vezes danosa, continue sendo uma prática 

comum, ferindo por vezes a soberania da dignidade da pessoa humana. 

Cabe, portanto, utilizar mecanismos baseados no ordenamento vigente, 

para fomentar campanhas educativas de conscientização social, utilizando 

ferramentas tecnológicas como uma verdadeira arma contra os agressores, bem 

como tornar efetiva a punição para aqueles que praticarem tal ato, pois, a 

violência doméstica ainda é cercada por grilhões que devem ser rompidos, para 

assim, poder ser efetivado o verdadeiro desígnio de proteção constitucional, que 

é entre outros, o de proteger àqueles em estado de vulnerabilidade, pois, é fato, 

historicamente comprovado, que as mulheres se constituem como parte mais 

vulnerável nos agrupamentos familiares, sendo atingidas pela violência na vida 

doméstica tanto por razões socioeconômicas quanto pela construção simbólica 

do feminino como subordinado ao masculino e ser considerada submissa ao 

homem, enfrentando uma desigualdade entre gêneros. 

Dessa forma, no transcorrer deste estudo verificou-se que o feminicídio é 

o crime de ódio que mata mais mulheres por dia no Brasil, sendo necessário o 

entendimento a respeito do assunto a fim de que não haja julgamentos errôneos 

e injustos em desfavor das vítimas do aludido crime, e graças à evolução da 

sociedade e do ser humano em si fez-se necessário à criação de mecanismos 

de controle, para que a Lei possa ser efetivada, e que políticas públicas possam 

agir, também, na prevenção de tal prática criminal. 

Portanto, verificou-se que no Brasil, não se deve falar em inovação de 

ordenamento, mas sim, na maximização de mecanismos que assegurem a 

devida proteção à mulher vítima de violência doméstica, como é o caso das 

delegacias especializadas, os Centros de Atendimentos, as casas abrigo, e 

outros meios que somem a esta força tarefa para ressignificar a realidade ainda 

alarmante evidenciada pelos estudos realizados na presente pesquisa. 

Embora a Lei do Feminicídio tenha sido uma conquista, um 

reconhecimento pelas atrocidades contra a mulher, assim como a Lei Maria da 

Penha foi e ainda é, há a necessidade de uma ruptura comportamental e cultural 

que torne o ser humano um indivíduo melhor, com a concepção de não 

mandante e não pertencente ao outro, este sim será o ponto para uma sociedade 

mais justa e igualitária sem distinção de gênero. 
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Quanto à Lei do Feminicídio, Lei nº 13.104/2015, o principal ganho é 

justamente tirar o problema da invisibilidade. Além da punição mais grave para 

os que cometerem o crime contra a vida, a tipificação é vista por especialistas 

como uma oportunidade para dimensionar a violência contra as mulheres no 

País, quando ela chega ao desfecho extremo do homicídio, permitindo, assim, o 

aprimoramento das políticas públicas para coibi-la e preveni-la, reconhecendo 

assim, seu caráter imprescindível, onde o Estado Democrático de Direito não 

pode se omitir, principalmente pela necessidade de proteção das garantias 

fundamentais e da concretização dos direitos humanos. 

A Lei Maria da Penha, por sua vez, não tem só um viés punitivo, ela tem 

também um preventivo no sentido de redução da violência. E isso só vai existir 

a partir do momento que enxergarmos onde está a violência de gênero. Isso 

precisa vir à tona, até para garantir a aplicação das medidas protetivas que a lei 

criou e assim protegermos as mulheres que se encontram em estado de 

vulnerabilidade. 

Outro fator preponderante no combate à violência doméstica é a ressignificação 

da própria aplicação da norma jurídica, e sua efetiva concretude; a exemplo do da 

necessidade de ressignificação  da atuação do sistema policial, que por vezes 

obstaculiza o procedimento de denúncia/averiguação de casos de violência doméstica. 

Sendo assim, conclui-se de fundamental importância a intervenção do 

Poder Público na conscientização da população pela não banalização de tipos 

penais, bem como o incentivo ao bom uso de todos os instrumentos protetivos, 

e a sua divulgação, para que os agressores sejam realmente punidos. 

Neste sentido, acredita-se que uma política educacional, ainda na fase 

escolar e de conscientização da população, bem como a divulgação dos meios 

de denúncia, possa vir a ter uma maior eficácia no combate a essa prática 

criminosa, uma vez que, como dito anteriormente, o ordenamento jurídico 

brasileiro respalda e protege àquelas que por uma condição histórica, forjada na 

cultura machista e patriarcal, encontram-se, ainda, em estado de 

vulnerabilidade. 

Portanto, se faz necessário, com o auxílio das normas positivadas em leis 

(princípios e regras), meios tecnológicos (tais como dispositivos eletrônicos), 

arquivos de denúncias e todas as ferramentas que possibilitem a efetividade da 

proteção da mulher em todos os seus aspectos, jurídicos, sociais, financeiros, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13104.htm
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econômicos, psicológicos, para assim, quebrar os grilhões da cultura machista e 

repressora, que ainda se constituem obstáculos no combate e na prevenção da 

violência doméstica. 
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Presidência da República 
Secretaria-Geral 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI Nº 13.641, DE 3 DE ABRIL DE 2018. 

Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
(Lei Maria da Penha), para tipificar o crime de 
descumprimento de medidas protetivas de 
urgência. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para 

tipificar o crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 

 
Art. 2º O Capítulo II do Título IV da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da 

Penha) , passa a vigorar acrescido da seguinte Seção IV, com o seguinte art. 24-A: 
 

“ Seção IV 
 

Do Crime de Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência 

Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência 

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência 
previstas nesta Lei: 

 
Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos. 

 
§ 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que 

deferiu as medidas. 

 
§ 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder 

fiança. 

 
§ 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. ” 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 3 de abril de 2018; 197º da Independência e 130º da República. 

 
MICHEL TEMER 

Torquato Jardim 

Gustavo do Vale Rocha 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.641-2018?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#tituloivcapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#tituloivcapituloii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11340.htm#tituloivcapituloiisecaoiv
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LEI Nº 10.778, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 

Lei: 

Estabelece a notificação 
compulsória, no território nacional, do caso 
de violência contra a mulher que for 
atendida em serviços de saúde públicos ou 
privados. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte 

 
Art. 1º Constitui objeto de notificação compulsória, em todo o território 

nacional, a violência contra a mulher atendida em serviços de saúde públicos e 
privados. 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, deve-se entender por violência contra 
a mulher qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano 
ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público 
como no privado. 

§ 2º Entender-se-á que violência contra a mulher inclui violência física, 
sexual e psicológica e que: 

I – tenha ocorrido dentro da família ou unidade doméstica ou em 
qualquer outra relação interpessoal, em que o agressor conviva ou haja 
convivido no mesmo domicílio que a mulher e que compreende, entre outros, 
estupro, violação, maus-tratos e abuso sexual; 

II – tenha ocorrido na comunidade e seja perpetrada por qualquer 
pessoa e que compreende, entre outros, violação, abuso sexual, tortura, maus- 
tratos de pessoas, tráfico de mulheres, prostituição forçada, sequestro e assédio 
sexual no lugar de trabalho, bem como em instituições educacionais, 
estabelecimentos de saúde ou qualquer outro lugar; e 

III – seja perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde 
quer que ocorra. 

§ 3º Para efeito da definição serão observados também as 
convenções e acordos internacionais assinados pelo Brasil, que disponham 
sobre prevenção, punição e erradicação da violência contra a mulher. 

Art. 2º A autoridade sanitária proporcionará as facilidades ao processo 
de notificação compulsória, para o fiel cumprimento desta Lei. 

Art. 3º A notificação compulsória dos casos de violência de que trata 
esta Lei tem caráter sigiloso, obrigando nesse sentido as autoridades sanitárias 
que a tenham recebido. 

Parágrafo único. A identificação da vítima de violência referida nesta 
Lei, fora do âmbito dos serviços de saúde, somente poderá efetivar-se, em 
caráter excepcional, em caso de risco à comunidade ou à vítima, a juízo da 
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autoridade sanitária e com conhecimento prévio da vítima ou do seu 
responsável. 

Art. 4º As pessoas físicas e as entidades, públicas ou privadas, 
abrangidas ficam sujeitas às obrigações previstas nesta Lei. 

Art. 5º A inobservância das obrigações estabelecidas nesta Lei 
constitui infração da legislação referente à saúde pública, sem prejuízo das 
sanções penais cabíveis. 

 

Art. 6º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória prevista 
nesta Lei, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de 1975. 

Art. 7º O Poder Executivo, por iniciativa do Ministério da Saúde, 
expedirá a regulamentação desta Lei. 

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor 120 (cento e vinte) dias após a sua 
publicação. 

 

Brasília, 24 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da 
República. 

 
 

 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Humberto Sérgio Costa Lima 

José Dirceu de Oliveira e Silva 
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Presidência da República 
Casa Civil 
Subchefia para Assuntos Jurídicos 

LEI No 10.097, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2000. 

Altera dispositivos da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada 
pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943. 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 

decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
 

Art. 1o Os arts. 402, 403, 428, 429, 430, 431, 432 e 433 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio 
de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação: 

 

"Art. 402. Considera-se menor para os efeitos desta Consolidação o trabalhador 
de quatorze até dezoito anos." (NR) 

 
"..........................................................................................." 

 
"Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de dezesseis anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos." (NR) 

 
"Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em locais 
prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e 
social e em horários e locais que não permitam a frequência à escola." (NR) 

 
"a) revogada;" 

 
"b) revogada." 

 
"Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado 
por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a 
assegurar ao maior de quatorze e menor de dezoito anos, inscrito em programa 
de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar, com zelo 
e diligência, as tarefas necessárias a essa formação." (NR) (Vide art. 18 da Lei 
nº 11.180, de 2005) 

 

"§ 1o A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do aprendiz à escola, 
caso não haja concluído o ensino fundamental, e inscrição em programa de 
aprendizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em 
formação técnico-profissional metódica." (AC)* 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2010.097-2000?OpenDocument
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art402
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art403
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art428
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11180.htm#art18
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11180.htm#art18
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"§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido o salário 
mínimo hora." (AC) 

 

"§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de dois 
anos." (AC) 

 

"§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o caput deste artigo 
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em 
tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente de trabalho." 
(AC) 

 
"Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a empregar 
e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem número de 
aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções 
demandem formação profissional." (NR) 

 
"a) revogada;" 

 
"b) revogada." 

 

"§ 1o-A. O limite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador for 
entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profissional." 
(AC) 

 

"§ 1o As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o caput, 
darão lugar à admissão de um aprendiz." (NR) 

 
"Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não 
oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos 
estabelecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas em 
formação técnico-profissional metódica, a saber:" (NR) 

 
"I – Escolas Técnicas de Educação;" (AC) 

 
"II – entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao 
adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente." (AC) 

 

"§ 1o As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estrutura 
adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de forma a 
manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar e avaliar os 
resultados." (AC) 

 

"§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com 
aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional." (AC) 

 

"§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação da 
competência das entidades mencionadas no inciso II deste artigo." (AC) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art429
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art430
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"Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa onde se 
realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no inciso II do art. 
430, caso em que não gera vínculo de emprego com a empresa tomadora dos 
serviços." (NR) 

 
"a) revogada;" 

 
"b) revogada;" 

 
"c) revogada." 

 
"Parágrafo único." (VETADO) 

 

"Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de seis horas diárias, 
sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada." (NR) 

 

"§ 1o O limite previsto neste artigo poderá ser de até oito horas diárias para os 
aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem 
computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica." (NR) 

 

"§ 2o Revogado." 
 
"Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o 
aprendiz completar dezoito anos, ou ainda antecipadamente nas seguintes 
hipóteses:" (NR) 

 
"a) revogada;" 

 
"b) revogada." 

 
"I – desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz;" (AC) 

"II – falta disciplinar grave;" (AC) 

"III – ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou" (AC) 

"IV – a pedido do aprendiz." (AC) 

"Parágrafo único. Revogado." 
 

"§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às 
hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo." (AC) 

 
Art. 2o O art. 15 da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990, passa a vigorar 

acrescido do seguinte § 7o: 
 

"§ 7o Os contratos de aprendizagem terão a alíquota a que se refere o caput 
deste artigo reduzida para dois por cento." (AC) 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art431
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/Mensagem_Veto/2000/Mv1899.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art432
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art433
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8036consol.htm#art15%C2%A77
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Art. 3o São revogados o art. 80, o § 1o do art. 405, os arts. 436 e 437 da 
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943. 

 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

Brasília, 19 de dezembro de 2000; 179o da Independência e 112o da 
República. 

 
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 

 
Francisco Dornelles 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art80
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art405%C2%A71
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art436
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art437
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art437
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm
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LEI ESTADUAL Nº 11.657 DE 25 DE MARÇO DE 2020. AUTORIA: DEPUTADO 

ADRIANO GALDINO 

 
Determina a comunicação, por parte dos condomínios 

residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres sobre 

os casos de agressões domésticas contra mulheres, na 

forma que especifica, no âmbito do Estado da Paraíba. 

 
 

O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAÍBA: Faço saber que o Poder 

Legislativo decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Ficam os condomínios residenciais, conjuntos habitacionais e congêneres 

obrigados a comunicar à Delegacia Especializada de Defesa da Mulher sobre 

casos de agressões domésticas contra mulheres no âmbito do Estado da 

Paraíba. 

Art. 2º Aquele que presenciar os casos de agressões deverá notificar de imediato 

o síndico ou a administradora de condomínios, devendo ter o seu sigilo 

assegurado. Parágrafo único. Após conhecimento do fato devidamente 

constatado, o síndico ou a administradora de condomínios deverá comunicar à 

Delegacia Especializada de Defesa da Mulher. 

Art. 3º As denúncias deverão conter as seguintes informações, quando possível: 

I - qualificação dos moradores do respectivo apartamento, casa ou similares; 

II - endereço; 

 
 

 
Diário Oficial, 17.084 

 
 

 
João Azevêdo Lins Filho 

Governador 
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