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Resumo: Um problema que se expressa em nível mundial e perpassa todas as fronteiras, 
classes sociais e culturas é a violência. Neste contexto, a participação das mulheres nos 
espaços públicos de decisão política já obteve êxito em muitos países do mundo e, com o 
passar dos anos  apresenta um cenário de ascensão em muitos outros. Mas, a ascensão da 
mulher não diminuiu a violência por elas sofridas, principalmente no âmbito doméstico, que 
em muitos lugares tem se intensificado, principalmente devido ao patriarcalismo ainda 
existente e fortemente arraigado culturalmente nos povos. 
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Abstract: A problem that is expressed at a global level and permeates all frontiers, social 
classes and cultures is violence. In this context, women's participation in public policy-making 
spaces has already been successful in many countries of the world and, over the years, 
presents a scenario of rise in many others. But the rise of women has not diminished the 
violence suffered by them, especially in the domestic sphere, which in many places has 
intensified, mainly due to the patriarchalism that still exists and strongly culturally rooted in 
the peoples. 
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1. A VIOLÊNCIA.  

A violência está em destaque.  Haja vista que ao se ligar um televisor, acessar a 

internet, abrir um jornal encontra-se um amplo e recheado conteúdo sobre a violência que 

assola as pessoas, as relações sociais, as instituições etc, levando a se pensar: De onde 

vem tanta violência, como deter este mal que atinge os povos sem distinção de raça, idade, 

sexo, grau de instrução? Cada vez mais, se tem a sensação de insegurança e os meios de 

comunicação deixam explícito que, onde quer que se esteja estar‐se‐á vulnerável à 

violência, pois ela invade todas as áreas da vida e das relações sociais do individuo.  

Este movimento da mídia ao mesmo tempo em que evidencia a questão da violência, 

pode levar a distorção da realidade, pois na mídia o que prevalece é a informação sobre a 

violência que ocorre nos guetos, nas favelas, nos bairros de trabalhadores, já sobre as 

classes mais abastadas é praxe o uso de sufixos para encobrir a realidade, a não ser em 

casos extremos como a denuncia de Luiza Brunet4 que registrou a violência doméstica 

sofrida a qual foi amplamente noticiada pela imprensa nacional e internacional, mostrando 

que a violência contra as mulheres ocorre em todas as camadas sociais.  

O destaque dado a estes acontecimentos de violência sem contextualiza-los com a 

realidade das relações sociais e com o sistema capitalista no qual se vive, propiciam a 

eclosão da violência, contribui para que esta seja tida como algo que acontece apenas em 

situações extremas e que as pessoas que as cometem são desumanas, más ou doentes as 

quais merecem castigos cruéis e insanos como as inquisições e ou morte em praça pública, 

sem perceber que este posicionamento é tão violento quanto os atos cometidos. 

 

 [...] as sociedades nacionais contemporâneas e a sociedade global em 

formação na passagem do século XX ao século XXI tornaram-se um vasto 

cenário de violência. São muitas as formas de violência, antigas e recentes, 

conhecidas e desconhecidas, que se manifestam nessas sociedades. 

Desde o sequestro e o narcotráfico à violência urbana e ao terrorismo de 

Estado, desde conflitos étnicos e religiosos à “melhor essa realidade, em 

suas implicações práticas e teóricas. Cabe inclusive desvendar o que há de 

                                                 
4
 Segundo o relato da atriz, Parisotto se exaltou durante um jantar. Eles foram para casa na sequência, onde ele a 

golpeou com um soco no rosto, a imobilizou no chão e deu vários chutes. Ela disse que se trancou no quarto, de 

onde só saiu no dia seguinte, para voltar ao Brasil. A voz de Luiza Brunet, mais de um mês após sofrer a 

agressão, ecoou, batendo de frente com a ideia pré-concebida de que a violência doméstica só acontece na 

periferia, ou nas margens da sociedade. O agressor em questão é um empresário famoso e invejado pela sua 

fortuna, que atua em diversos ramos, dentre eles o de petróleo e da comunicação. É dono de uma patrimônio de 

mais de 2 bilhões de reais e figura na 28º posição entre as pessoas mais ricas do Brasil. 

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/09/21/politica/1442871349_074158.html
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“nacional destruição criativa”, são muitas as formas de violência que se 

manifestam nas sociedades contemporâneas. Cabe, pois, conhecer” e 

“mundial” nessas manifestações, povoando a vida e o imaginário de 

indivíduos e coletividades, em todo o mundo. Cabe esclarecer se a trama 

das relações sociais e os jogos das forças político-econômica, conforme se 

desenvolvem nas sociedades contemporâneas, são também uma fabrica de 

violência. Trata-se de refletir sobre a hipótese de que há algo na fabrica da 

sociedade moderna, do que se poderia denominar de modernidade, que 

leva consigo formas, técnicas e práticas cada vez mais brutais de violência 

(IANNI, 2002. p.7). 

Observa-se que nos países dos chamados “terceiro mundo” como o Brasil, por 

exemplo, a preocupação com a “macro” violência que ocorre (crime organizado, corrupção 

nos órgãos públicos entre outros que retiram recursos públicos de serviços essenciais como 

saúde, educação, assistência e previdência) precisam sim ser denunciados e a sociedade 

exigir atitudes eficazes que solucionem o problema, contudo há que se ter cautela quanto 

aos métodos empregados para não incorrer em faltas graves que podem fazer emergir o 

fascismo  e negar-se o Estado Democrático de Direitos.  

Entretanto, se o destaque e preocupação com a violência for apenas macro e se 

esquecer das micro “violências cotidianas” aquelas que podem ser observadas e 

vivenciadas diariamente em âmbito domiciliar, na escola, no trabalho, com os familiares, 

amigos etc, se desprezará uma importante face da violência,  aquela que inicia com 

pequenos gestos e com o passar do tempo vai tomando proporções imensuráveis podendo 

chegar ao ápice, como a barbárie, com tortura física e psicológica  sendo somente a morte 

seu ponto final.   

 

2.CONSIDERAÇÕES SOBRE A VIOLÊNCIA 

As reflexões sobre as causas da violência, como ela se manifesta e quais suas 

consequências na vida das pessoas precisam considerar a realidade social a qual as 

pessoas estão inseridas. É necessário avaliar o contexto histórico e evolutivo da sociedade 

e da própria história da violência no seio da humanidade para se compreender minimamente 

as condições que levam a tais atos, pois de acordo com estudos em Antropologia, 

Sociologia, Psicologia Social e Saúde Pública a violência é entendida como um fenômeno 

construído socialmente e seu espaço de desenvolvimento é a vida em sociedade, podendo 

assumir formas diversas e se desenvolver em contextos sociais específicos, haja vista que 

se considerarmos a história da evolução da sociedade humana esta está repleta de relatos 
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de violências em todos os tempos e em todas as formas de sociedade humana conhecidas 

e catalogadas até o presente momento.   

Para Ianni (2002. p.8) a história da violência evolui juntamente com a humanidade 

sempre apresentando novas faces e renovando suas antigas formas e técnicas, sendo que 

estas adquirem “novas manifestações e modulações, individuais e coletivas, materiais e 

espirituais, marcadas pelas relações, processos e estruturas de dominação política, e 

apropriação econômica próprios do Capitalismo”, visto como modo de produção e processo 

civilizatório. 

Um fenômeno tão complexo como a violência que apresenta abordagens diversas a 

partir de distintas perspectivas requer cuidados específicos quando na adoção de 

conceituação, pois não há definição consensual, haja vista a complexidade do tema e a 

diversidade do objeto no qual a violência pode ser empregada, pois os significados do termo 

violência são socialmente construídos e modificam-se de acordo com os momentos 

históricos e sociais e culturais, sendo que a palavra violência pode ser utilizada em 

situações diversas como, por exemplo: violência doméstica, violência contra criança e 

adolescente, violência contra o trabalhador, violência bélica (guerra), violência contra 

homossexuais etc, que podem ser entendidas de modos diferentes em culturas distintas.  

 A violência parece um componente isólito e irracional, mas 

simultaneamente necessário e pragmático, sempre presente no cotidiano 

das pessoas. Seus agentes, vítimas, espectadores e indiferentes, reais e 

potenciais, passados e presentes, podem mostrar-se convencidos, alheios, 

assustados ou enlouquecidos. Uns podem julgar a violência necessário e 

indispensável, pragmática e inevitável, para que se assegure a lei e a 

ordem, a ordem e o progresso, a propriedade e a liberdade, o lucro e a 

moralidade. Ao passo que outros podem julgar a violência insólita, absurda, 

irracional e imoral, tendo em conta as condições e as possibilidades da 

democracia e da cidadania, da justiça e da equidade, da razão e da 

emancipação. Mas todos estão desafiados a reconhecer que as mais 

diversas formas, técnicas e práticas de violência permeiam cotidianamente 

a vida das gentes. Esse é um dos fermentos sócio-culturais, objetivos e 

subjetivos, que povoam o cotidiano de uns e outros, em todas as partes do 

mundo (IANNI, 2002. p.26).  

             Nesta ceara, Ianni (2002) chama para refletir a respeito das forças sociais que 

influenciam o curso da violência na sociedade inferindo que a prática das mais “diversas 

formas de violência existentes são os reflexos destas forças e dos jogos de interesses” 

(Ianni, 2002. p.9), que dependendo da intencionalidade podem manipular determinada 

realidade e influenciar sobre maneira os aspectos da violência que permeiam as 
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comunidades de todas as partes do mundo, ou seja, a violência é também um fenômeno 

globalizado e se apresenta sob vários aspectos, capaz de revelar o visível e o invisível, o 

objetivo e o subjetivo, referente ao social, econômico, político e cultural, tanto para o 

individual como para o coletivo desnudando-se pelos poros da sociedade e do indivíduo, 

modificando-se em técnicas e formas dependendo das razões e convicções que configuram 

os movimentos da sociedade.  

Assim, seguindo o raciocínio de Ianni (2002. p. 9) que propõe deixar o processo 

histórico de evolução da violência e trabalhar apenas os aspectos da violência da atual 

sociedade moderna ou contemporânea onde o sistema capitalista apresenta uma sociedade 

de classes, dividido entre os donos dos meios de produção e os trabalhadores e que o 

acirramento da concorrência coloca trabalhadores contra trabalhadores, na disputa pelo 

reconhecimento das potencialidades e individualidades de cada ser humano que buscam a 

qualquer preço um “lugar ao sol”, ou seja, reconhecimento em forma de poder econômico e 

status social e desenvolvem o individualismo que os leva ao embate contínuo contra seus 

pares.  

Deste modo, partindo do principal local de produção da violência, ou seja, a  

sociedade, torna-se importante esclarecer que a acumulação capitalista produz um 

sentimento de não pertencimento dos trabalhadores a sua classe social, desmontando suas 

bases de referência e luta. Este modo de produção busca  através da utilização de ideologia 

neoliberal estimular a competitividade individual o que culmina em um individualismo 

agressivo e destruidor com expressões imediatas e violentas.  

O individualismo é necessário para a produção e reprodução do capital, pois busca o 

fortalecimento dos indivíduos para que estes possam concorrer entre si. A concorrência é 

parte constitutiva e fundamental do atual modelo capitalista de acumulação, pois através 

dela ocorre um processo de exploração do trabalhador que para manter-se em atividade no 

mundo do trabalho e atender as imposições da produção sem limites, busca a 

profissionalização e a especialização, não no sentido de contribuir para a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária, mas para ser único e responder as demandas do 

capital.  

Este processo torna as relações superficiais rompendo com o sentimento de 

pertencimento, gerando a descoletivização e desfiliação insurgindo a violência irracional 

dirigida a seus semelhantes por motivos banais, onde a rejeição ao diferente e o preconceito 

encontram terreno fértil para seu florescimento.  
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Embora a violência estivesse presente em todo curso da história da humanidade, é 

imprescindível que a sociedade não aceite-a como um aspecto inevitável da condição 

humana. 

Considera‐se violência tudo aquilo que fere, destrói, agride ou machuca as pessoas 

são ações e atos que não preservam a vida e lesam o bem estar individual e social.  

Atualmente a conceituação de violência mais aceita no mundo todo é a expressa pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) que define a violência como o uso de força física ou 

poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra pessoa ou contra um grupo ou 

comunidade que resulte ou possa resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, 

desenvolvimento prejudicado ou privação. 

Segundo Dahlberg e Krug (2002) a definição dada pela OMS associa intencionalidade 

com a realização do ato, independentemente do resultado produzido, sendo que a inclusão 

da palavra "poder", completando a frase "uso de força física", amplia a natureza de um ato 

violento e expande o conceito usual de violência para incluir os atos que resultam de uma 

relação de poder, incluindo ameaças e intimidação. 

Seguindo a analise de Dahlberg e Krug (2002) esta definição da OMS cobre uma 

extensa gama de aspectos, incluindo injúria psicológica, privação e desenvolvimento 

precário. Sendo assim, é necessária a inclusão da violência que não produza 

necessariamente ferimentos, incapacidades ou morte, mas que, apesar disso, apresenta 

grande impacto na vida de indivíduos, famílias e comunidades.  

Destarte, estas violências podem trazer ao individuo implicações imediatas ou 

permanecer ocultas por anos, vindo a tona em algum momento de stress. Cavalcanti (2006, 

p.36) salienta que “a violência guardada pode ou não se manifestar dependendo das 

condições do ambiente se, estas são propicias ou não para o desenvolvimento de atos e 

ações violentas contra o outro ou contra uma determinada comunidade”. 

3. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.  

No século XX após revoluções e guerras os direitos humanos, como modo de 

preservar a humanidade, ganham notoriedade e passam a ser o responsável por inúmeras 

transformações sociais, ampliando ao inimaginável direitos que anteriormente só eram 

destinados aos bem nascidos, filhos da elite e da aristocracia.   

As revoluções, em grande parte inspirada por pensadores do século XVIII e pelo 

próprio processo histórico do desenvolvimento do capitalismo impulsionaram diversos 

segmentos sociais na luta por direitos. Um desses seguimentos são as mulheres que 
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lutaram e obtiveram conquistas, não sem dor e sofrimento, mas conseguiram superar a 

posição de anonimato histórico a qual eram submetidas. 

  As lutas históricas protagonizadas por mulheres do mundo todo em prol de direitos e 

igualdade levaram a construção de normativas que resultaram na positivação e 

reconhecimento de direitos em quase todos os países do mundo. Entretanto, apesar deste 

reconhecimento e avanço legislativo conquistado, ainda não se pode dizer que as mulheres 

tenham a fruição da igualdade frente aos homens. 

Pesquisas realizadas apontam que os homens permanecem usufruindo de maior 

reconhecimento/status social. Com relação ao trabalho, as diferenças são evidentes, pois os 

salários pagos aos homens chegam a patamares de aproximadamente 30% superior ao das 

mulheres para exercer o mesmo cargo ou função com o mesmo nível de responsabilidade.  

O percurso de lutas por igualdade e direitos, ainda perseguidos pelas mulheres, é 

longo, haja vista outros aspectos históricos que permanecem arraigados na vida em 

sociedade e carecem de superação, como a violência contra a mulher.  

Segundo Mirales (2013, p.30) “a violência contra as mulheres é um termo amplo, 

capaz de demonstrar o controle exercido sobre as mulheres, pelo uso da força física ou 

psicológica”, pois a violência perpetrada contra a mulher, é um fenômeno histórico que 

perdura há milênios, num passado recente a história mostra que as mulheres eram 

consideradas propriedades dos seus maridos e ou pais, não podiam sair as ruas 

desacompanhadas e até a década de 1960 só podiam trabalhar fora com o consentimento 

dos maridos. 

De acordo com Saffioti (2015) a sociedade considera normal e natural que homens 

maltratem suas mulheres, assim como os pais e mães maltratam os filhos, ratificando deste 

modo, a pedagogia da violência. A autora pontua que esta é uma questão de tolerância da 

sociedade para com os comportamentos agressivos dos homens, permitindo que se 

perpetue a dominação sobre as mulheres.  

A violência contra as mulheres resulta da socialização                                             

machista. Dada sua formação de macho, o homem julga-se no direito de 

espancar sua mulher. Esta educada que foi para submeter-se aos desejos 

masculinos toma este destino como natural (SAFFIOTI, 2015. p.50)  

Mediante a tolerância social do comportamento masculino e frente aos avanços 

legislativos conquistados pelas mulheres nas ultimas décadas, para enfrentamento da 

questão da violência, faz-se importante fazer ponderações sobre a violência que mais incide 

sobre as mulheres a violência doméstica.  
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[...] a violência doméstica apresenta características especificas. Uma das 

mais relevantes é sua rotinização, que contribui, tremendamente, para a 

codependência e o estabelecimento de relação fixada. Rigorosamente, a 

relação violenta se constitui uma prisão. Neste sentido, o próprio gênero 

acaba por revelar uma camisa de força: o homem deve agredir, porque o 

macho deve dominar a qualquer custo; e a mulher deve suportar as 

agressões de toda ordem, porque seu “destino” assim determina 

(SAFFIOTI. 2015 p.90).  

A Organização Mundial da Saúde, em seus estudos, indica que quase a metade das 

mulheres vítimas de homicídio é assassinada pelo marido ou namorado, tanto pelo ex como 

também pelo atual. Da mesma forma, pesquisa realizada pela Anistia Internacional, em 

cinquenta países, trouxe dados que revelaram que uma em cada três mulheres foi vítima de 

violência doméstica, como também obrigada a manter relações sexuais ou submetida a 

outros tipos de violência.  

Em relações interpessoais de desigualdade e poder entre homens e 

mulheres ligados por vínculos consanguíneos, parentais, de afinidade ou 

afetividade. O agressor se vale da condição privilegiada de uma relação de 

casamento, convívio, confiança, amizade, namoro, intimidade, privacidade 

que tenha ou já tenha tido com a vítima, bem como da relação de hierarquia 

ou poder que detenha sobre a vítima para praticar a violência 

(CAVALCANTI, 2006. p. 48). 

A violência doméstica é aquela que acontece entre pessoas que tenham relações 

parentais, conjugais ou familiares e que, em algum momento, compartilham o mesmo 

espaço habitacional. Neste emaranhado de ralações o problema da violência doméstica se 

torna ainda mais complexo e de difícil intervenção, haja vista que, por acontecer na 

intimidade de uma família em espaço privado onde as testemunhas partilham das mesmas 

relações, a aceitação por parte da mulher se torna verdadeira rotina, ainda mais levando em 

consideração o disposto na sociedade patriarcal em que o macho representa o domínio e a 

família lhe deve obediência.  

Esta especificidade da violência doméstica aumenta o seu potencial ofensivo e faz 

nascer um circulo vicioso, onde vitimas e testemunhas, num pacto de silêncio, se calam 

tomadas por sentimentos de medo e impotência e não raro por desacreditar no sistema de 

justiça vigente. O circulo da violência doméstica vai se intensificando, o que no inicio eram 

agressões verbais e psicológicas, aos poucos vai agregando também agressões físicas e se 

iniciam com tapas e empurrões e pode em muitos casos culminar em assassinatos.  

A ambiguidade da conduta feminina é muito grande e compreende-se o 

porquê disso. Em primeiro lugar, trata-se de uma relação afetiva, com 
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múltiplas dependências recíprocas. Em segundo lugar, raras são as 

mulheres que constroem sua independência ou que pertencem a grupos 

dominantes. Seguramente o gênero feminino não constitui uma categoria 

social dominante. Independência é diferente de autonomia. As pessoas, 

sobretudo vinculadas por laços afetivos, dependem uma das outras. Não 

há, pois, para ninguém, total independência (SAFFIOTI, 2015.p.92) 

No Brasil, a criminalização da violência doméstica se deu através da Lei nº. 

11.340/06, intitulada Lei Maria da Penha, em homenagem a Maria da Penha que ficou 

paraplégica devido a violência domestica sofrida e, que precisou lutar por 20 anos, 

recorrendo a organismos internacionais, para que seu agressor fosse punido. Publicada em 

07 de Agosto de 2006, a Lei Maria a Penha, visa coibir a violência doméstica 

caracterizando-a como “qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, 

lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial” (Art. 5º da lei 

11.340/2006). Deste modo, o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, 

através desta lei foi ampliado, pois passou a incluir também dano moral ou patrimonial como 

delito praticado pelo cônjuge, companheiro e ou namorado tanto pelo atual como pelo ex.  

Pesquisa realizada pelo IPEA (2016) sobre a tolerância social à violência contra a 

mulher demonstra que: 91% dos entrevistados concordam total ou parcial que “Homem que 

bate na esposa tem que ir para a cadeia”.  A tendência a concordar com punição severa 

para a violência doméstica transcendeu as fronteiras sociais, com pouca variação segundo 

região, sexo, raça, idade, religião, renda, ou educação. Nada mais, nada menos que 78% 

dos 3.810 entrevistados concordaram totalmente com a prisão para maridos que batem em 

suas esposas. Além disso, 89% tenderam a discordar da afirmação “um homem pode xingar 

e gritar com sua própria mulher” . 

Partindo da analise destes dados observa-se que a Lei Maria da Penha, além de ser 

um instrumento de normatização jurídico, ajuda a  publicizar o debate de que, aquilo que 

acontece na esfera privada precisa de alguma forma ser regulado e ter intervenção do 

Estado com politicas sociais que visem o empoderamento das mulheres, através de um 

conjunto de instrumentos que possibilitem a proteção e o acolhimento emergencial da 

mulher em situação de violência doméstica, isolando-a do agressor e possibilitando o 

atendimento de Assistência Social além de  punição/criminalização do fenômeno da 

violência doméstica.  
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1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A violência permeia a sociedade em todas as classes sociais e nas suas mais 

variadas especificidades, ao longo da história, os homens dominaram e escreveram a 

história da humanidade e das sociedades humanas sob o ponto de vista masculino, pois às 

mulheres não eram considerados sujeitos de direitos, ou seja, não eram cidadãs e não lhes 

era dado o direito de pensar e fazer aos outros conhecer seus pensamentos.  

Na antiga Atenas, cidade considerada o berço da Democracia, onde por mais de um 

século a Democracia Participativa surgiu e se fortaleceu como forma de governo, e 

considerando a evolução histórica, tanto na Democracia Participativa de Atenas, como na 

Democracia Representativa, que se difundiu pelos continentes e se perpetuou ao longo dos 

séculos como a única forma de governo aceita pela burguesia, em sua gênese excluía as 

mulheres do direito a cidadania. Alguns autores, como Stuart Mill no século XVIII, iniciam 

uma tímida defesa da participação da mulher como sujeito social, capaz de interagir com 

igualdade na sociedade.  

Neste contexto, onde os regimes governamentais não consideravam a mulher como 

cidadã, a dominação masculina sedimentou-se como algo natural, as igrejas pregavam a 

obediência das mulheres, primeiro aos seus pais, e posteriormente aos seus maridos, estes 

eram considerados verdadeiros donos das esposas, estas propriedade dos homens, os 

quais podiam tratar-lhes da forma que melhor lhes aprouve-se.  

Somente em meados do século XVIII com a evolução do capitalismo e da 

necessidade de mão-de-obra nas fabricas têxteis é que foi permitido as mulheres saírem de 

casa para trabalhar, porém permaneciam em condições de propriedades dos seus maridos 

devendo-lhes cega obediência.   

Foi neste contexto, e vivenciando a violência de ser objeto de outrem, que as 

mulheres passaram a se organizar e, a partir dessas organizações iniciaram um processo 

histórico de lutas com as quais foram aos poucos conquistando o direito de serem 

reconhecidas como cidadãs, sujeitos de direitos em situação de igualdade perante aos 

homens.  

Obviamente, a igualdade descrita em leis, não se aplica em sua plenitude na prática, 

em nenhum país do mundo, visto que os direitos conquistados pelas mulheres constam 

menos de dois séculos, pouco tempo para se mudar a concepção cultural histórica milenar 

de subserviência feminina.  
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A lei por si só não consegue romper com a cultura do machismo e do patriarcalismo 

existente, mas já é um grande avanço, ter no ordenamento jurídico assegurado a igualdade 

e direitos de cidadania, mesmo que estes sejam violados constantemente. 

Uma das muitas violações de direitos que as mulheres são submetidas, trata-se da 

violência domestica.  A violência doméstica ocorre quando o homem agride sua mulher, nas 

mais diversas formas como a psicológica, a física, a moral, a patrimonial e sexual.  Para 

tentar conter a violência doméstica no Brasil, em agosto de 2006 o governo sancionou a lei 

Maria da Penha, uma resposta mais as pressões internacionais, quanto a permissividade, 

morosidade e impunidade da justiça brasileira frente a questão da violência doméstica.  

A lei Maria da Penha utilizada como instrumento de direitos, permite que mulheres, 

vítimas de violência doméstica ou familiar, sejam atendidas. A referida Lei instituiu a medida 

protetiva de urgência e pune o agressor. A inovação da Lei Maria da Penha no âmbito 

normativo jurídico brasileiro é que ela transformou em crime um ato cometido pelos homens 

contra suas parceiras, considerado natural na sociedade e tolerado sem questionamentos.  
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