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APRESENTAÇÃO

Permeada de forte emoção foi que recebi o honroso convite da Esmam para fazer a 
apresentação desta importante obra que versa sobre a violência de gênero contra 
a mulher, temática mais debatida na atualidade. 

As diversas formas de violência ocorrem em relacionamentos interpessoais assimétricos 
e/ou hierárquicos que expressam as relações desiguais de poder entre homens e mulheres, 
como também a cultura do machismo e do patriarcado, construídos, historicamente, 
na sociedade e se relacionam com as opressões de raça, etnia, classe social, religião, 
intolerâncias e outras discriminações.

Para Angela Davis, ativista política e professora da Universidade Califórnia, em Santa 
Cruz – EUA, “a violência possui um conteúdo ideológico poderoso, cujo significado 
constantemente se transforma. Levamos tempo para compreender que a violência e a 
misoginia são assuntos políticos legítimos. Há pouco mais de duas décadas a maioria 
das pessoas considerava que a violência doméstica era uma preocupação privada e não 
propriamente um assunto para discurso público ou intervenção política”.

Em pleno século XXI, apesar da vigência da Lei nº 11.340/2006, cognominada Maria 
da Penha, assistimos diariamente atos de violência de gênero, inclusive assassinatos de 
mulheres de forma crescente. Isso porque a ordem tradicional se ressignifica permanentemente, 
remodelando padrões e valores sexistas, contudo, não os elimina.

Inegável dizer que a Lei Maria da Penha é um grande avanço na exigibilidade de 
atuação pública no enfrentamento à violência contra a mulher, pois, além de tipificar, 
definir e estabelecer as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, atribui 
ao Poder Público a responsabilidade de implementar políticas garantidoras dos direitos 
humanos das vítimas, no sentido  de protegê-las de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.

Por ser a violência de gênero um fenômeno multifatorial e complexo, o seu enfrentamento 
e combate está a exigir um protagonismo vigoroso da sociedade contemporânea.

A presente edição reúne os artigos Sistemas de Proteção dos Direitos  Humanos da 
Mulher na Tentativa de Coibir a Prática da Violência Obstétrica, Violência Perpetrada 
Contra Mulheres Idosas no Âmbito Intrafamiliar Maranhense, Violência Doméstica e 
Familiar contra a Mulher, Do Cabimento das Medias Protetivas de Urgência Previstas 
na Lei Maria da Penha aos Casos de pornografia de Vingança, A Violência Contra 
a Mulher, A Violência Psicológica Contra a Mulher, Conhecendo a Configuração da 
Violência Contra a Mulher a Partir dos Processos de Medidas Protetivas de Urgência 
da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar de São Luís do Maranhão, 
Cultura do Estupro no Direito penal Brasileiro, O Resgate da Dignidade do Ser Feminino, 
Mulheres na Prisão, Crimes Digitais, Vítimas Reis, Violência Doméstica Contra a Mulher 
e lei “Maria da Penha”, Violência Contra a Mulher nos Salões de Reggae em São Luís 
nas Décadas de 1970 e 1980; elaborados por estudiosos e profissionais comprometidos 
com a temática da violência de gênero.



Esse conjunto de textos é uma referência histórica e muito útil para a comunidade 
jurídica e para aqueles que desejam compreender a violência de gênero, pois oportunizam-
se reflexões, debates e ampliam a compreensão das especificidades desse fenômeno, 
além de contribuir para mudança de paradigmas, no sentido de não mais se admitir a 
naturalização da violência, com a consequente aceitação das desigualdades de gênero.

Desembargadora Angela Maria Moraes Salazar
Presidente da Coordenaria Estadual da Mulher em Situação de Violência 

Doméstica e Familiar  do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão 
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VIOLÊNCIA

SISTEMAS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DA MULHER NA 
TENTATIVA DE COIBIR A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA

Amanda Maria Oliveira Pinto
João Paulo Borges Bichão

Laís Locatelli

1 INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde define violência como o uso intencional da força 
física ou do poder, real ou em ameaça, contra si próprio, contra outra pessoa, ou contra 
um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em 
lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação.1

Enxergar a mulher como a personificação de um ser inferior, de menor força física 
e capacidade intelectual, que naturalmente tem uma predisposição para ser dominada, 
não é coerente para uma sociedade moderna. Entretanto, ao longo da história, muitas 
vezes a mulher ainda é apresentada como “sexo frágil”, já que o conservadorismo que 
insiste em rotular determinadas funções como próprias do masculino ou do feminino 
permanece fortalecido, tornando o desequilíbrio entre os gêneros cada vez mais 
resistente e propiciando a naturalização da chamada “violência de gênero”.

Infelizmente, a predominância do poder masculino se caracteriza com um processo 
de construção social contra as mulheres, configurando uma forma de violência 
física, moral, psicológica e simbólica que encontram condições favoráveis para se 
disseminarem na sociedade, inclusive porque muitas mulheres se colocam em uma 
posição submissa frente aos homens.   

Diante das inúmeras formas de violência praticada contra a mulher destaca-se a 
chamada violência obstétrica, ou melhor dizendo, aquela praticada pelo profissional 
de saúde contra a mulher durante a gravidez, parto, pós-parto ou atendimento ao 
abortamento.

O presente trabalho direciona a sua análise para a importância do reconhecimento 
dos direitos sexuais e reprodutivos enquanto direitos inerentes à mulher e de que 
forma estes podem coibir a prática da violência obstétrica. Nesse contexto, no plano 
internacional, pode-se afirmar que os direitos sexuais e reprodutivos foram incluídos no 
rol de direitos humanos e estão presentes em uma série de Convenções Internacionais, 
como é o caso da Conferência Internacional da Organização das Nações Unidas (ONU) 
sobre População e Desenvolvimento, realizada no Cairo em 1994, e da Conferência 
Mundial Sobre a Mulher, realizada no ano seguinte em Pequim.

Ademais, realiza-se ainda um breve estudo sobre dois países latino-americanos, 
a Argentina e a Venezuela, que tornaram a violência obstétrica objeto de lei e se 
preocuparam em resguardar todos os direitos das mulheres, buscando especialmente 
protegê-las dessa forma de violência.
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2 O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS 
ENQUANTO DIREITOS HUMANOS 

Como se sabe, dentre as diversas ocorrências de violência contra a mulher, encontra-
se a chamada violência obstétrica, que é aquela praticada pelo profissional de saúde 
contra a mulher durante a gravidez, parto, pós-parto ou atendimento ao abortamento2. 
Em outras palavras, define-se esse tipo de prática como qualquer ato ou intervenção 
direcionado à mulher grávida, parturiente ou puérpera (que deu à luz recentemente), ou 
ao seu bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da mulher e/ou em 
desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus sentimentos, opções 
e preferências. 

Nos termos da Organização Mundial da Saúde (OMS): 
No mundo inteiro, muitas mulheres experimentam abusos, desrespeito, 
maus-tratos e negligência durante a assistência ao parto nas instituições 
de saúde. Isso representa uma violação da confiança entre as mulheres 
e suas equipes de saúde, e pode ser também um poderoso desestímulo 
para as mulheres procurarem e usarem os serviços de assistência 
obstétrica. Embora o desrespeito e os maus-tratos possam ocorrer em 
qualquer momento da gravidez, no parto e no período pós-parto, as 
mulheres ficam especialmente vulneráveis durante o parto. Tais práticas 
podem ter consequências adversas diretas para a mãe e a criança. 
Relatos sobre desrespeito e abusos durante o parto em instituições 
de saúde incluem violência física, humilhação profunda e abusos 
verbais, procedimentos médicos coercivos ou não consentidos 
(incluindo a esterilização), falta de confidencialidade, não obtenção de 
consentimento esclarecido antes da realização de procedimentos, recusa 
em administrar analgésicos, graves violações da privacidade, recusa de 
internação nas instituições de saúde, cuidado negligente durante o parto 
levando a complicações evitáveis e situações ameaçadoras da vida, e 
detenção de mulheres e seus recém-nascidos nas instituições, após o 
parto, por incapacidade de pagamento.3 

Ao redor do mundo existem inúmeras abordagens acerca da gravidez e do parto. 
No Brasil, essa abordagem considera estes eventos como eventos não fisiológicos, isto 
é, como procedimentos médicos4. Contudo, medicalizar esses acontecimentos naturais, 
deixa o país em uma posição desconfortável no ranking de morte materna e neonatal.5 
Até 2011, os marcadores estatísticos indicavam 64 mortes maternas por 100 mil 
nascituros, de acordo com o Relatório dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, 
divulgado em 2014.6

Os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) foram estabelecidos em 
2000 pela Declaração do Milênio da ONU.7 O documento foi adotado por 191 nações e 
estipulou uma série de compromissos que, cumpridos nos prazos traçados, ocasionariam 
uma melhoria expressiva na qualidade de vida da humanidade até o ano de 2015. Dentre 
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as metas estabelecidas pela ODM, destacam-se a redução da mortalidade infantil e a 
melhoria na saúde da gestante.8

Conforme Virgínia Wachira: 
A alta taxa de mortalidade materna no Brasil pode ser associada 
à fragilidade da assistência à saúde materna por causa da falha na 
execução das políticas públicas adotadas, desafios para o gerenciamento 
da assistência, deficiência de recursos materiais e humanos, assistência 
pré-natal precária e assistência inadequada no parto.9

Dessa forma, conclui-se que o alto índice de mortalidade materna retrata não apenas 
a condição da saúde materna, mas também as características dos serviços médicos e de 
que forma eles são oferecidos para a população.10

Apesar do resultado alarmante referente às mortes maternas decorrentes de 
causas obstétricas, o Brasil já apresentou um considerável avanço em relação a 1990, 
demonstrando uma queda de 55% nessa taxa, passando de 141 para 64 mortes por 100 
mil nascituros vivos. No entanto, ainda é um número bem distante do admitido pela 
Organização Mundial de Saúde, que estipula 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos.11

Segundo Desireé Vasconcelos e Fernanda Formiga, os números expostos permitem 
entrever a problemática da morte materna como violação dos direitos humanos e 
fundamentais da mulher.12 Os direitos humanos são interpretados buscando englobar 
todas as reivindicações éticas e políticas, que todo ser humano tem ou deve ter diante 
da sociedade, “gerando novas categorias de direitos, que vão sendo formalizadas por 
intermédio do acordo e do consenso da comunidade política”.13

Em 1948, a Organização das Nações Unidas adotou a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos que serviu de resposta à barbárie causada pela Segunda Guerra 
Mundial e garantia a todos os seres humanos liberdade e igualdade em dignidade e em 
direitos. Dessa forma, todos os indivíduos dotados de razão e consciência deveriam agir 
uns com os outros em espírito de fraternidade.14

Mesmo que de uma maneira implícita, a redação do artigo 16 da referida Declaração 
versa sobre os direitos sexuais e reprodutivos, tendo em vista que garantiu igualdade 
entre homem e mulher durante o casamento, bem como em casos de dissolução, e ainda, 
a liberdade para contrair ou não o matrimônio.15 Nesse panorama, é possível afirmar 
que os direitos sexuais e reprodutivos estão incluídos no rol de direitos humanos e estão 
estabelecidos em uma série de Convenções Internacionais que visam garantir um elenco 
de direitos considerados elementares à vida digna.16

A Conferência Internacional da ONU sobre População e Desenvolvimento (Cipd), 
realizada em 1994 no Cairo, legitima o conceito de Direitos Reprodutivos no seu 
Capítulo VII e o define da seguinte forma:

Os direitos reprodutivos abrangem certos direitos humanos já reconhecidos em 
leis nacionais, em documentos internacionais sobre direitos humanos, em outros 
documentos consensuais. Esses direitos se ancoram no reconhecimento do direito 
básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir livre e responsavelmente sobre 
o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de ter a informação e os 
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meios de assim o fazer, e o direito de gozar do mais elevado padrão de saúde sexual e 
reprodutiva. Inclui também seu direito de tomar decisões sobre a reprodução, livre de 
discriminação, coerção ou violência.17

Essa visão de direitos reprodutivos não se restringe apenas à defesa da reprodução. 
Ela protege um grupo de direitos individuais e sociais que devem comunicar-se visando 
atingir o pleno exercício da sexualidade e reprodução humana. A perspectiva de 
igualdade e equidade nas relações pessoais e sociais é o ponto inicial dessa concepção, 
que objetiva principalmente estender o compromisso do Estado na promoção, efetivação 
e implantação desses direitos.18

Em 1995, na Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Pequim, 
reafirmaram-se os acordos estabelecidos no Cairo e avançou-se na definição dos termos 
“direitos sexuais e reprodutivos”,19 de modo que os direitos sexuais passaram a ser 
descritos de maneira mais autônoma em relação aos direitos reprodutivos.20

Consoante previsto no parágrafo 96 da Declaração e Plataforma de Ação de Pequim:
Os direitos humanos das mulheres incluem seus direitos a ter controle 
e decidir livre e responsavelmente sobre questões relacionadas à sua 
sexualidade, incluindo a saúde sexual e reprodutiva, livre de coação, 
discriminação e violência. Relacionamentos igualitários entre homens 
e mulheres nas questões referentes às relações sexuais e à reprodução, 
inclusive o pleno respeito pela integridade da pessoa, requerem 
respeito mútuo, consentimento e divisão de responsabilidades sobre o 
comportamento sexual e suas consequências.21

Verifica-se que esta não é uma definição propriamente dita dos direitos sexuais. 
O conceito de “direitos sexuais” não possui ainda o reconhecimento ideal, em razão 
da dificuldade da sociedade em compartilhar moralidades diferentes no exercício da 
sexualidade humana.22

De acordo com Sonia Corrêa e Rosalind Petchesky, os princípios éticos basilares 
dessa noção de direitos sexuais e reprodutivos são: integridade corporal, autonomia 
pessoal, igualdade e diversidade.23O desrespeito a cada um desses princípios constitui 
uma violação aos direitos da mulher. 

A integridade corporal se materializa tanto no direito da mulher de não ter a sua 
capacidade sexual e reprodutiva alienada, isto é, direito de não se submeter a certas 
situações por imposição da sociedade, quanto no direito à integridade física.24

Sobre o direito à integridade física, José Afonso da Silva enaltece que: 
Agredir o corpo humano é um modo de agredir a vida, pois esta se 
realiza naquele. A integridade físico-corporal constitui, por isso, um 
bem vital e revela um direito fundamental do indivíduo. [...] Agora a 
Constituição vai mais longe: além de garantir o respeito à integridade 
física e moral, declara que ninguém será submetido a tortura ou a 
tratamento desumano, ou degradante (art. 5º, III).25

A autonomia pessoal significa tratar a mulher como sujeito habilitado e responsável 
para adotar medidas no que diz respeito à reprodução e sexualidade.  Segundo Sonia 
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Corrêa e Rosalind Petchesky, para que as decisões reprodutivas sejam verdadeiramente 
“livres”, e não impulsionadas pelo desespero e pelas circunstâncias, é necessário que 
haja a chamada “autonomia feminina”.26

O princípio da autonomia diz respeito à capacidade de autodeterminação de uma 
pessoa, isto é, o quanto ela pode administrar a sua própria vontade, livre de qualquer 
interferência externa.27 Dessa forma, entende-se que toda mulher tem direito de decidir 
sobre si mesma sem a interferência de outrem, especialmente no que concerne à sua 
vida sexual e reprodutiva. 

Ressalte-se que a autonomia busca então o chamado consentimento informado, 
pelo qual a pessoa não pode ser submetida a uma pesquisa involuntariamente ou sem 
sequer obter as informações adequadas. Trazendo a análise para o âmbito da gestação, 
é vedado qualquer ato ou intervenção direcionado à mulher grávida, parturiente ou 
puérpera, ou ao seu bebê, praticado sem o consentimento explícito e informado da 
mulher e/ou em desrespeito à sua autonomia, integridade física e mental, aos seus 
sentimentos, opções e preferências.

Destaca-se que esse princípio não considera o isolamento das “escolhas individuais” 
nem tampouco descarta a orientação médica em casos de perigo à saúde da mulher. O 
que se defende é que as mulheres devem ser vistas como sujeitos e não como meros 
objetos. Nesse sentido, reitera Virgínia Wachira:

Os profissionais de saúde servem como coadjuvantes no processo 
e aplicam seu conhecimento para assegurar o bem-estar da mulher 
e do recém-nascido durante o parto e pós-parto. Faz se necessário 
transformar o processo em um momento de confiança e segurança 
entre o profissional e a cliente e deveria ter orientações para cada 
procedimento que será realizado dando valor à participação ativa 
da parturiente e respeitando a sua experiência. Em alguns casos, os 
profissionais não oferecem explicações dos procedimentos que serão 
feitos.28 

A intervenção no corpo da mulher através de procedimentos desnecessários e 
invasivos durante o parto representa uma preocupante ofensa à autonomia feminina 
sobre sua sexualidade e reprodução e causam graves danos à sua integridade física e 
moral.29 

A aplicação do princípio da igualdade no âmbito dos direitos sexuais e reprodutivos 
possui duas vertentes principais: Relação entre Homem x Mulher (desigualdade de 
gênero) e Mulher x Mulher (desigualdade de classe, idade, nacionalidade, etc.).30

De acordo com Alicia Puleo, citando Salzsman, ao se falar de gênero, faz-se 
uma alusão a um conceito estabelecido pelas ciências sociais ao longo dos anos para 
examinar a “construção sócio-histórica das identidades masculina e feminina”.31 Esse 
conceito, de certa forma, serve como base para os discursos de legitimação sexual ou 
ideologia sexual e justifica a hierarquização dos homens e do masculino diante das 
mulheres e do feminino, é o que se chama de “teoria do patriarcado”.

A teoria afirma que entre todos os elementos que constituem o sistema 
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de gênero – também denominado ‘patriarcado’ por algumas correntes 
de pesquisa – existem discursos de legitimação sexual ou ideologia 
sexual. Esses discursos legitimam a ordem estabelecida, justificam 
a hierarquização dos homens e do masculino e das mulheres e do 
feminino em cada sociedade determinada. São sistemas de crenças que 
especificam o que é característico de um e outro sexo e, a partir daí, 
determinam os direitos, os espaços, as atividades e as condutas próprias 
de cada sexo (Salzsman, 1992).32

No que tange mais especificamente aos padrões de gênero e sexualidade foi possível 
verificar, ao longo dos anos, um crescente avanço da autonomia pessoal da mulher, isto 
é, um declínio das estruturas patriarcais.33Nesse contexto, afirma Göran Therborn:

A história do patriarcado no século XX é basicamente a de um declínio 
gradual, começando em diferentes pontos no tempo pelo mundo. A 
primeira ruptura ocorreu nos anos 1910, mediante ampla reforma 
consensual na Escandinávia e violenta revolução na Rússia. O final dos 
anos 1940 e o início dos anos 1950 proporcionaram outro importante 
degrau para baixo, nessa época centrada no Leste Asiático – no 
Japão, sob ocupação americana, e na China por meio da Revolução 
Comunista. A tomada comunista da Europa Oriental significou que os 
sinos lá também dobraram pelo patriarcado institucionalizado. Sem ser 
implementada em curto prazo, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos da ONU assinalou importante vitória global e constitucional 
contra o patriarcado. Finalmente, os anos que se seguiram a ‘1968’, em 
particular os anos por volta de 1975 (Ano Internacional da Mulher), 
provocaram uma onda mundial contra os poderes e privilégios especiais 
de pais e maridos, com as primeiras rupturas vindas da Europa 
Ocidental e da América do Norte, mas sem deixar nenhuma parte do 
planeta intocada.34

Contudo, apesar de alguns avanços relacionados à “emancipação” e “igualdade” da 
mulher, a sociedade contemporânea ainda permanece distante da tão desejada justiça 
social. A desproporção entre os gêneros muitas vezes se manifesta através da violência, 
contribuindo ainda mais para a desigualdade entre homens e mulheres, reforçando a 
ideia de subordinação e vulnerabilidade das mesmas que, muitas vezes, deixam de 
reagir a esses episódios por medo ou represálias.35

Em relação às desigualdades entre as próprias mulheres, Sônia Corrêa e Rosalind 
Petchesky reiteram que a autonomia das mulheres quanto à tomada de decisões 
acerca da reprodução deve ser respeitada sem distinção de classe, raça, origem étnica, 
orientação sexual, nacionalidade, idade ou estado civil.36Desta forma, conclui-se que é 
essencial a efetivação dos direitos reprodutivos e sexuais enquanto direitos humanos, 
tendo em vista que esse é o ponto de partida para gerar instrumentos normativos que 
visam modificar o preocupante caso de desigualdade e possibilitar o “exercício e acesso 
igualitário dos direitos reconhecidos por todos”.37
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É nessa perspectiva que se encaixa o princípio da diversidade, pois ao passo que se 
defende a aplicação universal e integral dos direitos sexuais e reprodutivos, é de suma 
importância também considerar que tais direitos “frequentemente adquirem sentidos 
ou se traduzem em prioridades diferentes segundo os contextos sociais e culturais”.38

No Brasil, a experiência do parto é vivida de maneira distinta pelas mulheres. Em 
um país caracterizado pela sua grande amplitude territorial, é natural que haja essa 
diferenciação, especialmente em razão da diversidade cultural e social existente. Esse 
cenário exige políticas diversas e específicas, compatíveis com as crenças e práticas 
de parto desenvolvidas em coletividades constituídas por mulheres com diferentes 
experiências no exercício da parturição.39 Quando as mulheres desconhecem os seus 
direitos no momento do parto, isso as deixa em uma situação de vulnerabilidade que 
pode acarretar traumas físicos e psicológicos inenarráveis.40

Ainda no contexto de proteção aos direitos da mulher, destaca-se que em 1984 o 
Brasil ratificou a Convenção para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação 
contra a Mulher (Cedaw), considerada a “Carta Magna” dos direitos das mulheres. Essa 
Convenção visa principalmente promover os direitos da mulher na busca da igualdade 
de gênero e reprimir quaisquer discriminações contra a mulher nos Estados-parte.41No 
seu artigo 1º, a Cedaw apresenta o conceito da expressão “discriminação contra a 
mulher”:

Para fins da presente Convenção, o termo ‘discriminação contra 
mulheres’ significa qualquer distinção, exclusão ou restrição feitas com 
base no gênero que tem o efeito ou propósito de prejudicar ou invalidar o 
reconhecimento, gozo ou exercício pelas mulheres, independentemente 
do seu estado civil, em base de igualdade entre homens e mulheres, 
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, 
econômico, social, cultural, civil ou qualquer outro campo.42

Importa salientar que a Cedaw expressa em seu artigo 12 conteúdo específico 
referente aos direitos das mulheres no período de gestação, inclusive quanto ao seu 
planejamento, durante o parto e puerpério:

1. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas apropriadas para 
eliminar a discriminação contra a mulher na esfera dos cuidados 
médicos a fim de assegurar, em condições de igualdade entre homens 
e mulheres, o acesso a serviços médicos, inclusive os referentes ao 
planejamento familiar. 
2. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1o, os Estados-Partes 
garantirão à mulher assistência apropriadas em relação à gravidez, 
ao parto e ao período posterior ao parto, proporcionando assistência 
gratuita quando assim for necessário, e lhe assegurarão uma nutrição 
adequada durante a gravidez e a lactância.43

Além disso, o Brasil ratificou em 1995 a Convenção Interamericana para Prevenir, 
Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, 
classificada como um instrumento inédito de proteção dos direitos da mulher.44 Em 
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seu Artigo 1º aparece outro conceito de violência contra a mulher: “ato ou conduta 
baseada no gênero, que cause morte, dando ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher, tanto na esfera pública, como na esfera privada”. Em seguida, o artigo 2º 
estabelece que dentre as formas de violência contra a mulher se encontra a violência 
física, sexual e psicológica “perpetrada ou tolerada pelo Estado ou seus agentes, onde 
quer que ocorra”.45

Dessa forma, é possível perceber que a incorporação dos tratados internacionais 
auxilia no combate à discriminação e violência, bem como fortalece os direitos sexuais 
e reprodutivos. Contudo, tanto no Brasil como em outros países, muitas mulheres ainda 
continuam em desvantagem em relação ao homem em vários âmbitos da vida.46

Finalizando sobre essa questão, Flávia Piovesan esclarece que:
Não obstante os significativos avanços obtidos na esfera constitucional 
e internacional, reforçados, por vezes, mediante legislação 
infraconstitucional esparsa, que refletem as reivindicações e anseios 
contemporâneos das mulheres, ainda persiste na cultura brasileira 
uma ótica sexista e discriminatória com relação às mulheres, que as 
impede de exercer, com plena autonomia e dignidade, seus direitos 
mais fundamentais.47

3 O TRATAMENTO LEGAL DADO À VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA NOS PAÍSES 
LATINO-AMERICANOS ARGENTINA E VENEZUELA

Uma breve análise de como a violência obstétrica é abordada no ordenamento 
jurídico da Argentina e da Venezuela - os primeiros países latino-americanos a 
tornarem esta violência objeto de lei - facilita a percepção acerca da importância do 
reconhecimento dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher e da sua previsão legal. 

Em 2009, o governo argentino apresentou a Lei nº 2.485, intitulada como “Ley de 
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”,48  sendo uma das 
primeiras leis da América Latina a abordar especificamente a violência obstétrica como 
modalidade de violência contra a mulher. O artigo 6º da lei em comento dispõe:

Art. 6º. Modalidades. Pelos efeitos desta Lei, entende-se por modalidades 
as formas em que se manifesta os diferentes tipos de violência contra as 
mulheres, em diferentes âmbitos, ficando especialmente compreendidas 
as seguintes:
[…]
e) violência obstétrica: aquela exercida pelos profissionais de saúde no 
corpo e nos processos reprodutivos das mulheres, expressada através de 
um tratamento desumano, abuso de medicamentos e pela consideração 
de anormalidade de procedimentos reconhecidamente naturais, em 
conjunto com a determinação da Lei 25.929.49

Jaqueline Arsie pontualiza a responsabilização do Estado de impedir a permanência 
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e o crescimento dessa modalidade de agressão, sendo determinado “que os três 
poderes do Estado – Legislativo, Executivo e Judiciário – adotem medidas necessárias 
a garantir o pleno respeito ao direito constitucional de igualdade entre mulheres e 
homens, estabelecendo, para tanto, preceitos orientadores”.50Ademais, determinando 
a movimentação política, a legislação da Argentina salienta a importância da criação 
do “Observatório de Violência Contra a Mulher” visando principalmente monitorar, 
recolher, registrar e informatizar informações relativas à violência praticada contra as 
mulheres e dessa forma, facilitar a implantação de políticas públicas e, principalmente, 
buscar a erradicação de toda e qualquer violência praticada contra as mulheres.51

Anteriormente, a Argentina já contava com a Lei nº 25.929, promulgada em 2004, 
conhecida também como Lei do Parto Humanizado, que estabeleceu os direitos dos 
pais e filhos durante o processo de nascimento.52 Embora essa Lei não tenha entrado 
no mérito de conceituação do termo “violência obstétrica”, ela inovou ao especificar 
de maneira detalhada e cuidadosa os direitos das parturientes, quais sejam: de ser 
informada sobre as intervenções médicas que possam ocorrer durante os processos, de 
maneira que possa optar livremente quando existirem diferentes alternativas; b) de ser 
tratada com respeito, de modo individual e personalizado, que lhe garanta a intimidade 
durante o processo e leve em consideração seus padrões culturais; c) de ser considerada 
pessoa sã, de modo que facilite sua participação como protagonista de seu próprio parto; 
d) ao parto natural, com respeito aos tempos biológico e psicológico, evitando práticas 
invasivas e ministro de medicação que não estejam justificadas pelo estado de saúde da 
parturiente ou da criança; e) a ser informada sobre a evolução de seu parto, o estado da 
criança e que participe das diferentes ações dos profissionais; f) a não ser submetida a 
nenhum exame de intervenção cujo propósito seja de investigação, salvo consentimento 
manifestado por escrito, devidamente protocolado e aprovado pelo Comitê de Bioética; 
g) de estar acompanhada de uma pessoa de sua confiança durante todos os avanços do 
parto; h) de ter a criança consigo durante a permanência no estabelecimento sanitário, 
desde que o bebê não requeira cuidados especiais; i) a ser informada dos benefícios do 
aleitamento materno e receber apoio para amamentar; j) receber informações sobre os 
cuidar de si e da criança; k) ser informada sobre os efeitos adversos do tabaco, álcool e 
drogas sobre a criança e sobre si.53

Vale ainda destacar que nos termos do artigo 6º da referida lei, o descumprimento 
das obrigações previstas em seu texto enseja falta grave, podendo ocasionar inclusive 
responsabilidade civil e penal do sujeito que violar os direitos da gestante no momento 
da parturição.

Percebe-se que a legislação argentina se preocupa em resguardar todos os direitos 
das mulheres, buscando principalmente formas de protegê-las das mais variadas 
formas de violência, inclusive da violência obstétrica, que vem se tornando cada vez 
mais comum54, mas não só: também mais denunciada ganhando, dessa forma, maior 
visibilidade e demandando dos poderes estatais uma maior movimentação tanto para a 
elaboração de legislação específica como meios para efetivá-la.

Outro país latino-americano precursor no tema é a Venezuela que, pese a situação 
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política, econômica e de violência exercida no atual governo, reconheceu a violência 
obstétrica como crime através da “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una 
vida libre de Violência”, promulgada em 2007.55 A lei venezuelana se apresenta com 
um diferencial em relação à lei argentina por se tratar de um dispositivo mais denso 
e mais claro “em relação à configuração dos delitos e possíveis punições, inclusive 
delimitando os pormenores das denúncias”.56

O principal objetivo da lei, conforme expresso no artigo 1º é:
Garantir e promover o direito das mulheres a uma vida livre de violência, 
criando condições para prevenir, atender, punir e erradicar a violência 
contra as mulheres em qualquer de suas formas e âmbitos, motivando 
mudanças nos padrões socioculturais que sustentam a desigualdade 
de gênero e as relações de poder sobre as mulheres, para favorecer a 
construção de uma sociedade justa, democrática, participativa, paritária 
e protagonista.57

O artigo 15 da lei em questão traz em seu texto a definição de várias modalidades de 
violência praticada contra a mulher e conceituou a violência obstétrica como:

[...] a apropriação do corpo e processos reprodutivos das mulheres 
por profissionais de saúde, que se manifesta através de um tratamento 
desumano, abuso de medicação e patologização de processos naturais, 
trazendo consigo perda de autonomia e capacidade de decidir livremente 
sobre seu corpo e sexualidade, impactando negativamente na qualidade 
de vida das mulheres.58

Ademais, além da caracterização do termo, a lei ainda dispõe em seu artigo 51 os 
atos que constituem os delitos e definiu:

Consideram-se atos constitutivos de violência obstétrica os efetuados 
por profissional da saúde, consistentes em: 1-Não atender oportuna e 
eficazmente as emergências obstétricas. 2-Obrigar a mulher a parir em 
posição supina e com as pernas levantadas, existindo meios necessários 
para a realização do parto vertical. 3-Impedir a permanência do 
recém-nascido com a mãe, sem causa médica justificada, negando-a 
a possibilidade de carregá-lo e amamentá-lo imediatamente ao nascer. 
4-Alterar o processo natural do parto de baixo risco, mediante o uso de 
técnicas de aceleração, sem obter o consentimento voluntário, expresso 
e informado da mulher. 5-Praticar o parto por via cesárea, existindo 
condições para o parto natural, sem obter o consentimento voluntário, 
expresso e informado da mulher.59

Ainda no artigo 51, o legislador garantiu punição através de pagamento de 
indenização à vítima para os profissionais que cometerem alguma agressão contra 
mulheres gestantes no momento do parto: 

Em tais casos, o tribunal deve impor ao responsável ou a responsável 
uma multa duzentas e cinquenta (250 U.T.) a quinhentas unidades 
tributárias (500 U.T.), devendo remitir cópia autenticada da sentença 
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condenatória ao respectivo colégio ou instituição profissional, para 
efeitos de procedimento disciplinar correspondente.60

Por fim, resta salientar que o Capítulo IV da “Ley Orgánica sobre el Derecho de las 
Mujeres a una vida libre de Violência” está voltado especificamente para as políticas 
públicas de atenção e proteção das mulheres, visando orientar as ações responsáveis 
por assegurar o direito e garantias destacados na lei. O artigo 18 assevera que o Estado 
e a sociedade são corresponsáveis para garantir a execução de tais políticas que serão 
formuladas pelo “Instituto Nacional de La Mujer”.

Sendo assim, compreende-se que tanto a legislação argentina quanto a venezuelana 
apresentam muitas semelhanças entre si, principalmente no que tange ao reconhecimento 
da violência obstétrica como um ato criminoso e recorrente e que merece ser combatida 
no domínio hospitalar, tendo como principal objetivo a conscientização dos profissionais 
da saúde e da própria sociedade. Para Jaqueline Arsie, “independente do meio adotado, 
o apreço por esses países exsurge simplesmente por terem voltado atenção a um tema 
que, embora aja sorrateiramente, está ecoando cada vez mais no cotidiano das mulheres 
brasileiras”.61 

4 CONCLUSÃO

É certo que todas as mulheres possuem o direito ao mais alto nível de saúde que 
se possa alcançar, especialmente em um momento delicado como é o caso da gravidez 
e do parto - direito esse decorrente da incorporação dos tratados internacionais 
no ordenamento jurídico brasileiro que, ademais de serem decisivos  no combate à 
discriminação e violência contra a mulher, como também fortalecem os direitos sexuais 
e reprodutivos.

Como foi verificado, a negligência, o desrespeito e os abusos sofridos durante o 
ato de parir representam uma violação aos direitos humanos e fundamentais da mulher, 
todavia, por questões culturais, o parto ainda pode ser encarado como um momento de 
“dor necessária”. Em determinadas situações, as mulheres sequer se dão conta de que 
estão sendo vítimas de uma violência ou, se percebem, optam pelo silêncio devido ao 
medo ou por desacreditar na justiça.

Nesse panorama e diante do exposto, percebe-se que, infelizmente, o parto ainda 
não é entendido como um evento pessoal e profundo na vida de uma mulher (envolvendo 
a sua sexualidade), mas sim como um evento médico, dominado pelo capital e pelas 
tecnologias e marcado fortemente pela presença masculina. 

Além de violar a integridade física e ser um verdadeiro impedimento à efetivação 
do princípio da dignidade da pessoa humana, a violência obstétrica se apropria e fere 
diretamente os direitos reprodutivos e sexuais da mulher, bem como o seu direito de 
livre escolha e o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, apresentando-se como 
uma incontestável ofensa a todo o conjunto de prerrogativas que lhe protegem.

Diante da vulnerabilidade técnica motivada pela falta de esclarecimentos acerca 
dos procedimentos, muitas mulheres acabam se submetendo a uma relação de poder 
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perante o seu médico, evitando qualquer tipo de questionamento quanto a decisão do 
mesmo, especialmente quando existe alguma diferença cultural ou econômica. 

A parturiente não pode ser submetida a riscos que não sejam capazes de oferecer 
benefícios que valham a pena, nem a riscos que possam ser evitados. Não interessa 
apenas que o profissional da saúde possua boas intenções de não causar danos ao 
paciente, é necessário também que este evite qualquer situação que seja considerada 
uma ameaça e se certifique de que o modo de agir é eticamente correto.

Vale ressaltar que a saúde pública brasileira apresenta um déficit de serviço médico 
otimizado, tanto de espaço físico como de pessoal capacitado, para atender as mulheres 
na plenitude de direitos em um momento tão singular em que recebem em seus braços 
uma nova vida, que deveria estar repleta de atenção especializada e vinculada com boas 
emoções. 

A violência obstétrica se concretiza por meio de uma violação aos direitos inerentes 
à mulher e condiciona uma boa assistência ao parto às excessivas intervenções já 
superadas e em disparidade com as evidências científicas. Desta forma, a prevenção e a 
superação desta modalidade de violência exige o comprometimento e atuação de todos 
os envolvidos com a assistência, por pleitear o esforço fundamental para a incorporação 
de abordagens inovadoras, como é caso da humanização do parto, garantindo a 
segurança e os direitos dos pacientes. 
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VIOLÊNCIAS PERPETRADAS CONTRA MULHERES IDOSAS NO ÂMBITO 
INTRAFAMILIAR MARANHENSE: uma questão de gênero ou de idade?

Amauri de Sousa Cavalcante
Carla Regina Pereira Vieira

1 INTRODUÇÃO

Dentro da ambiência do concebido Estado Democrático de Direito encontram-se 
inseridas uma gama de violências perpetradas não só contra os mais diversos grupos 
sociais, como também contra às mais diversas faixas etárias no seio brasileiro. Uma 
vez que, em razão do cenário pautado em prevenção e harmonia há acepções basilares 
que fomentam um ciclo de violência que até então deveria ser limitado, principalmente 
quando da transição de Estado de Direito para Estado Democrático de Direito, em 
que a inserção de políticas públicas deveria caminhar pari passu à racionalização do 
monopólio estatal da violência.

Todavia, observa-se que a violência para além da chamada “relações extramuros”, 
encontra-se dentro da ambiência doméstica e alcança um público que pouco tem 
sido objeto de atenção, não só pelo Poder Público, como também pelos movimentos 
de caráter civil, como o feminista. Tratando-se especificamente das mulheres idosas 
vítimas de violência dentro do seio familiar, as quais estão inseridas em um cenário 
controverso acerca da aplicabilidade do Estatuto do Idoso ou da Lei Maria da Penha, 
objeto de análise do presente artigo.

Desse modo, destacam-se as técnicas de pesquisa bibliográfica e análise de 
conteúdo, à luz de um exame jurisprudencial e sociológico extraído das obras de Motta, 
Azevedo e Tavares e Monteiro, para investigar as categorias Violência, Gênero, Faixa 
Etária e Estado Democrático de Direito, conferidas no presente trabalho. 

Ademais, conjuga-se a tal perspectiva uma análise garantista de viés constitucional 
frente às desconsonâncias processuais instituídas e os mecanismos voltados à realidade 
maranhense, os quais estão inseridos na seara da contenção de práticas ilegais 
perpetradas dentro da ambiência doméstica, objeto do caráter investigativo e reflexivo 
do conteúdo aqui proposto. 

2 NOÇÕES PRELIMINARES DE VIOLÊNCIA

Cunhado sob a perspectiva de ação ou efeito de violentar, empregar força física ou 
intimidar moralmente alguém (HOUAISS; VILLAR, 2001), o termo violência também 
pode ser concebido sob o aspecto jurídico como uma forma de constrangimento físico 
ou moral voltado a obrigar alguém à submissão da vontade de outrem. Nesse diapasão, 
Yélena Monteiro (2015) ressalta que uma ação por si só não é suficiente para que seja 
classificada como violenta, uma vez que, a ação depende da análise feita acerca do ato, 
ou seja, a violência não se restringe a simples ocorrência de um evento em si, mas à 
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interpretação feita pela sociedade em um dado momento histórico. 
Tal análise pode ser exemplificada pela concepção de que, os maus-tratos e 

“repreensões” infligidos às mulheres não eram entendidos como forma de violência. 
Sendo estes atos vislumbrados como violentos apenas no final da década de 1970, a 
partir da indignação das mulheres contra a absolvição dos maridos que assassinavam 
suas esposas, sob a justificativa da legítima defesa da honra (SENADO, 2017).

Enquanto isso, Vicente de Paula Faleiros (2007) observa que a violência está subscrita 
a um processo social relacional, complexo e diverso, que precisa ser compreendido na 
estruturação intrínseca à sociedade e das próprias relações interpessoais, institucionais 
e familiares, incluindo as de poder.

Pelo sobredito, embora hodiernas balizes estruturais tenham sido voltadas a um 
cenário paulatinamente marcado pela complexidade da violência, com especial atenção 
à violência sofrida pelas mulheres (AZEVEDO; TAVARES, 2014), em todas as idades, 
verifica-se que, ela só pode ser depreendida consoante à junção de outros fatores, como 
gênero, classe social, gerações, raça/etnia, dentre outras condicionantes. Ademais, uma 
vez que, a violência é concebida como qualquer forma de violação aos direitos humanos 
(SAFFIOTI, 1994), deve-se interconectá-la com outras hipóteses, já que, os abusos 
cometidos contra o sexo feminino são realizados sob as mais variadas modalidades.

Todavia, quando da realização de um recorte estrutural é possível notar que a 
proteção amplamente difundida pelos setores que compõem o corpo social volta-se 
nitidamente à “situação das mulheres jovens e adultas plenas, isto é, das não-velhas” 
(MOTTA, 2010, p.3). Restando por esquecidas as mulheres de outros grupos de idade 
(idosas), ainda que em 2006, com a lei Maria da Penha, o fator idade tenha sido concebido 
como uma possibilidade jurídica e real nos casos de violência contra a mulher. Pelo 
menos como prescrição (MOTTA, 2010), conforme leciona o artigo 2º da referida lei:

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. 
(BRASIL, 2009, p.1).

Entretanto, tem-se que tanto estudos sociológicos como balizes feministas 
corroboram com a incidente omissão relativa à violência contra os idosos (MOTTA, 
2010), em especial ao público feminino que compõem esta “geração”, a qual é constituída 
em sua maioria por mulheres, que sofrerem muito mais com os constrangimentos da 
idade/geração, em razão das condicionantes estrutura física/idade/fragilidade, do que os 
homens idosos (AZEVEDO; TAVARES, 2014). Já que, o fenômeno da violência contra 
idosos encontra-se geralmente destituído do “conteúdo de gênero”.

3 A VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES IDOSAS DENTRO DA AMBIÊNCIA 
FAMILIAR E AS CONROVÉRSIAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS
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Foram datados em 1975, na Grã-Bretanha, com o título “Espancamentos de 
Avós”, os primeiros registros de viés científico sobre a violência contra a pessoa idosa 
(MINAYO, 2003), enquanto no Brasil a temática originou-se subsidiariamente às 
discussões acerca da agenda de saúde pública dos idosos, por volta da década de 90 
(MONTEIRO, 2015).

Em hodierna análise constitucional, observa-se que os dispositivos da Lei Maior 
abaixo colecionados, apresentam-se como autoexplicativos dentro do cenário de Estado 
Democrático de Direito:

Art.229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os 
filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e 
amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade.
Art.230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de 
amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 
na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e 
garantindo-lhes o direito à vida.

Todavia, em contemporâneo delineamento acerca do conteúdo em comento, tem-
se que a vivência conjunta de gerações, via de regra, culmina em mudanças nos níveis 
de hierarquia e poder no núcleo familiar, em razão das pessoas mais jovens (filhos/as e 
netos/as) tenderem a exercer o poder e controle sobre indivíduos idosos, principalmente 
quando estes são dotados de salário ou remuneração previdenciária (AZEVEDO; 
TAVARES, 2014). É nesse contexto que são “retirados” os poderes daqueles dotados 
de mais experiência de vida, ao passo que deixam de serem ouvidos, tomados como 
sujeitos ativos e respeitados como referenciais importantes (ALVES, 2008), o que os 
torna mais vulneráveis à violência doméstica e intrafamiliar.

Conforme dados disponibilizados pela Defensoria Pública do Maranhão e da 
Delegacia de Proteção ao Idoso, só em 2013 foram registradas por volta de 3.500 (três 
mil e quinhentos) casos de violência contra idosos, sendo que em sua grande maioria a 
violência parte de familiares, estando em maior número as mulheres como vítimas das 
agressões. Resta observar que, tais dados já não correspondiam à realidade da época, 
em razão de nem toda violência cometida contra os idosos serem registradas.

No caso das mulheres idosas, o que se observa é a desclassificação da condição de 
mulher que padece com as hierarquias e constrangimentos de gênero, tendo em vista 
que, encontram-se inseridas em especificidades desenvolvidas diante do contexto idade/
geração, articuladas com a classe social, raça/etnia dentre outros condicionantes sociais 
de desigualdades. Ou seja, ignora-se a existência de “uma especificidade de gênero na 
situação de velhice, tanto quanto de idade e estágio geracional na condição de gênero” 
(MOTTA, 2003, p 44). Neste sentido, aduzem Debert e Oliveira (2007, p. 24):

[...] na delegacia da mulher a associação da violência contra o idoso ao 
crime de maus-tratos torna invisíveis ocorrências de ameaças e lesões 
corporais das idosas nas relações com seus companheiros, genros, 
noras e vizinhos. Assim, há uma desconexão entre a maneira como 
esses agentes veem a violência contra os idosos e aquilo que os boletins 
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de ocorrência mostram: mulheres autônomas que buscam a delegacia 
para solucionar seus conflitos. Mais do que isso, é possível dizer que 
ao transformara violência doméstica num fenômeno que envolve, por 
excelência, jovens casais, as delegacias da mulher acabam por excluir 
uma série de outras manifestações de assimetrias de poder nas relações 
pessoais e familiares.

Insere-se a esse cenário a própria negligência do movimento feminista quando ao 
se aprofundar na violência de ordem patriarcal, dos homens contra as mulheres, volta-
se para mulheres jovens, via de regra. Alda Britto da Motta (2010, p.5) assim ressalta:

O feminismo, tradicionalmente, não enxerga os diferenciais de idade, 
as localizações das gerações na estrutura social e das pessoas no tempo, 
posições que gestam as relações entre as gerações. E que estas, do 
mesmo modo como a santíssima trindade analiticamente abençoada 
gênero, raça e classe social também são relações de poder. Como tais, 
não se realizam sem conflitos. Por aí devem ser também identificadas, e 
não apenas pela requerida e alternativa solidariedade.

Destarte, o que se observa é a recorrente separação equivocada entre a violência 
praticada em decorrência da idade/fragilidade de um indivíduo e a de gênero, o que 
conforme Yélena Monteiro (2015, p.18) não deveria ocorrer, tendo em vista que, as 
mulheres tidas como “mais velhas” merecem proteção redobrada, uma vez que, já “vêm 
sofrendo com a opressão masculina desde os primórdios de sua existência”.

Todavia, o que se observa é uma nítida controvérsia jurídica acerca do alcance das 
leis 10.741/03 e 11.340/06 (Estatuto do Idoso e Lei Maria da Penha, respectivamente), 
em razão de debates doutrinários e das jurisprudências divergentes, como bem pode ser 
averiguado através dos seguintes julgados:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIME 
PREVISTO NO ESTATUTO DO IDOSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. 
MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA 
LEI MARIA DA PENHA. 1. A situação posta em causa revela a 
existência de violência contra mulher idosa, ocorrente no âmbito 
familiar. O acusado e a vítima são ligados por relação de parentesco, 
tendo em vista tratar-se de filho e mãe, respectivamente. 2. Dos 
elementos até então constantes dos autos, não é possível extrair a 
ocorrência de violência doméstica por motivo de gênero. Ao que 
tudo indica, as agressões em tese perpetradas relacionam-se com 
as condições da vítima, baseada em sua idade e ser possuidora de 
rendas, o qual traz conflitos entre seus filhos. Ausentes, assim, os 
requisitos para a atração do estabelecido na Lei nº 11.340/2006, o 
caso sob exame deve se pautar exclusivamente pelas disposições 
Lei nº 10.741/2003. 3. Conflito conhecido e provido para declarar 
competente o Juizado Especial Criminal do Idoso da Capital. 
(TJPE, Conflito de Jurisdição 329478-6, relator Fausto de Castro 
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Campos, data da publicação 06/05/2014).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE 
JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA E DE FURTO PRATICADOS 
CONTRA IDOSA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
DE GÊNERO OU DE SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DA 
MULHER. INAPLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA 
(LEI Nº 11.340/2006). COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 
DECISÃO: UNANIMEMENTE DEU-SE PROVIMENTO AO 
CONFLITO SUSCITADO, PARA DECLARAR COMPETENTE O 
JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA 
CAPITAL-PE.  A conduta da suspeita não se enquadra ao conceito de 
Violência doméstica ou familiar contra a mulher, conforme dispõe a 
Lei nº 11.340/2006.  Portanto, não há qualquer dado fático que possa 
indicar cuidar-se de comportamento criminoso no qual houve violência 
de gênero. No caso, os crimes praticados pela suspeita contra a 
vítima, a hipossuficiência decorre de a vítima ser uma idosa de 
89 anos e não em face da vulnerabilidade de gênero numa relação 
intrafamiliar.  Não cabe também ao Juizado Especial Criminal do 
Idoso processar e julgar o feito, tendo em vista que o crime de furto 
tem como pena máxima 04(quatro) anos de reclusão, ou seja, maior 
que o limite previsto pelo art. 61 da Lei nº 9.099/95. Conflito de 
jurisdição conhecido. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca 
da Capital declarado competente. Decisão Unânime. (TJPE, Conflito 
de Jurisdição 324449-5, relator Marco Antônio Cabral Maggi, data da 
publicação 01/07/2014).

PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 
VÍTIMA IDOSA AGREDIDA EM AMBIENTE DOMÉSTICO 
E FAMILIAR. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. 
COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO EM VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR PARA PROCESSAR E JULGAR O 
FEITO. UNANIMIDADE. 1. Os argumentos capitaneados pelo 
Juízo Suscitado não merecem prosperar. Primeiro porque, para que 
fique caracterizada a “violência de gênero”, basta que o sujeito 
passivo do comportamento agressivo pertença ao sexo feminino e 
que a ofensa ao bem juridicamente tutelado ocorra dentro de um 
ambiente familiar, como é o caso dos autos. Segundo, a Lei Maria da 
Penha não exclui do seu âmbito as mulheres que estão abarcadas 
pela proteção do Estatuto do Idoso, uma vez que, para a incidência 
de seus efeitos, a idade é fator irrelevante. 2. Compete ao Juízo da 
Primeira Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher 
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da Capital. 3. Unanimidade. (TJPE, Conflito de Jurisdição 329249-
5, relator Gustavo Augusto Rodrigues de Lima, data da publicação 
18/06/2014, grifo nosso).

Diante do exposto, o que se tem como projetado de forma fática é que o aspecto 
analítico da violência contra as idosas direciona-se para as relações de gênero, 
principalmente no que pertine a violência doméstica, contudo, na contramão do citado 
entendimento submerge a eficácia interpretativa e explicativa quando não há uma 
ampliação paradigmática de viés protetivo. Nesse mesmo sentido, Alda Britto da Motta 
(2010, p.6) assevera que:

A violência praticada por esses homens, filhos (maioria 
dos agressores), mas também filhas e, não raro, netos 
contra essas mulheres (maioria entre os idosos agredidos) 
que são também suas mães ou avós, é expressão e 
consequência de vivências ou conflitos que se armam, 
basicamente, na esfera das relações intergeracionais. 
Embora, possam também ser, alternativamente, mas na 
mesma clave geracional, consequências ou revides de 
más atuações maternas, de maus-tratos dessas mulheres 
sobre os filhos, no passado. A violência contra as idosas 
deve ser vista/analisada como uma violência que se dá 
em âmbito geracional, que ganha maior visibilidade 
por conta da situação de gênero: exerce-se em maioria 
sobre as mulheres, devido, primordialmente, à esperada 
―fragilidade feminina – física, afetiva e social. Ou 
analisada ao reverso: uma violência de gênero que se 
realiza majoritariamente no âmbito geracional. Por isso, 
é infungível a análise dos acontecimentos no contexto 
articulado dessas duas dimensões, de gênero e de gerações.  

Já, Yélena Monteiro (2015, p.21) embora corrobore com o entendimento de que 
mulheres idosas necessitam de uma proteção redobrada, a mesma sinaliza que “tratando-
se de violência praticada contra idosa no âmbito das relações domésticas e familiares a 
competência será a do juizado da mulher”, já que: 

Ademais, a Lei Maria da Penha é de vigência posterior 
ao Estatuto do Idoso, a revogar disposições que conflitam 
com aquela norma. Reforça esse entendimento também 
o critério da especialidade na aplicação da lei, havendo 
trato específico sobre o tema todos os casos devem ser 
apreciados sob a égide de tal juízo. Assim, como a Lei 
Maria da Penha trata da situação própria de violência 
doméstica contra a mulher, ela deve ser observada em se 
tratando de violência doméstica contra a idosa.

É mister que, dentro desta controvérsia está inserida uma perspectiva minoritária 
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em que o homem como vítima de violência doméstica deve ser alcançado pelas medidas 
protetivas de urgência previstas pela Lei Maria da Penha (art. 22, lei 11.340/06), a qual 
se preocupou em defender o lar, como sendo o lugar de convivência entre pessoas 
consanguíneas ou unidas pelo afeto. Uma vez que, todas as situações de abusos e 
violência seriam abrangidas pela lei 11.340/06. 

Todavia, a referida lei especifica como destinatária de suas preleções legais 
unicamente a mulher, necessitando, assim, de uma elasticidade interpretativa para que 
os homens sejam alcançados pelo citado diploma legal, como observado em notícia 
veiculada pelo site G1 em 2012, em que no Distrito Federal um homem de 69 anos 
de idade registrou uma ocorrência em face de um indivíduo que com o qual convivia 
e que constantemente o agredia e fazia uso de drogas, ocasião em que o Ministério 
Público requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência previstas na lei Maria 
da Penha (art. 22, lei 11.340/06), por ser favorável nesse caso ao cabimento, ainda 
que tais medidas fossem aplicadas quando se tratasse de vítima do sexo feminino.

Dado ao exposto, emerge a aplicabilidade da Teoria do Dialogo das Fontes, a 
qual surgiu na Alemanha através do jurista Erik Jayme, em meados da década de 1990, 
e foi trazida ao Brasil pela jurista Cláudia Lima Marques e introduzida no âmbito do 
Direito do Consumidor. A referida teoria pertine a um método não tradicional voltado 
ao conflito de normas, regras e princípios (Alexy, 2008), especificamente de regras, 
tendo em vista que, elas não se submetem ao plano da coexistência, uma vez que se 
invalidam (são antinômicas). 

Neste desiderato, delineia Igara Rocha (2013) que na citada teoria perquirisse a 
aplicação simultânea e coerente das leis presentes no regramento jurídico, através das 
técnicas de ponderação, proporcionalidade e conciliação sob o enfoque da Constituição 
Republicana de 1988, almejado, assim, a solução mais justa e eficiente.

Nessa esteira, sedimenta-se que o ordenamento jurídico deve ser vislumbrado de 
forma unitária, não se atendo meramente a classes ou disciplinas jurídicas constantes 
em determinados diplomas legais (ROCHA, 2013), a saber, aqueles que tratam quase 
inteiramente de um único assunto (Código de Processo Civil, Código de Processo 
Penal, Código Penal, entre outros).

Deste modo, a aplicação do Diálogo entre determinados sistemas legais possibilitou 
a abertura de um canal de comunicação até então não observado, permitindo o manifesto 
surgimento da acepção de microssistemas e da transversalidade. Logo, tendo em vista 
um melhor alcance da solução jurídica para o caso concreto é necessária a investigação 
do núcleo de proteção que reveste e caracteriza o bem jurídico em conflito (ROCHA, 
2013), tomando sempre por base os mandamentos constitucionais.

4 PERSPECTIVAS LEGISLATIVAS

Diante de contendas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais encontra-se 
o Projeto de Lei do Senado n° 468 de 2016, já aprovado pela Comissão de Direitos 
Humanos (CDH), o qual visa aumentar a proteção aos idosos que estão diante de 
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uma situação de violência ou exploração econômica no ambiente doméstico ou nos 
abrigos. A proposta (PLS 468/2016), do senador Zezé Perrella (PTB-MG), possibilita 
ao Judiciário conceder em favor dos idosos, medidas protetivas de urgência, nos moldes 
da Lei Maria da Penha (SENADO, 2016).

Nessa perspectiva, a pedido da pessoa agredida ou do Ministério Público, o juiz 
gozará da prerrogativa de poder afastar o ofensor da residência ou local de convivência 
com o idoso, além de suspender as visitas. Será ainda permitido ao magistrado a 
substituição do curador e da entidade em que a vítima esteja abrigada. Podendo também 
ser imposto ao agressor a não aproximação do idoso, tendo que obedecer a uma distância 
mínima de afastamento da vítima ou de eventuais testemunhas dos atos de violência.

O efeito prático do projeto se encontra, sobremaneira, na possibilidade do juiz 
adotar medidas assim que as denúncias chegarem ao seu conhecimento, sem que seja 
necessária a apresentação de recursos judiciais complementares que possam procrastinar 
as decisões. Não obstante, para que as medidas sejam prontamente cumpridas o 
magistrado poderá requisitar auxílio de força policial.

Embora, a referida PLS ainda tenha que seguir para análise na Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o que pode se observar é que para além da 
solução de uma controvérsia no âmbito jurídico, encontra-se a possibilidade de um 
regramento específico, o qual estará voltado à tutela protetiva dos idosos de modo 
“genérico”, uma vez que, ao se individualizar a figura da mulher idosa vítima de 
violência doméstica, até então se incorria em uma incerteza do caso ser abarcado pelo 
Estatuto do Idoso ou pela Lei Maria da Penha, ou como outros já conjecturaram, pelos 
dois diplomas legais.

O que não só poderia incidir em uma insegurança jurídica quanto à certeza de que 
o delito cometido estaria sob  o enfoque do Estatuto do Idoso ou da Lei Maria da 
Penha, como também na própria desproteção da vítima, a qual não estaria acobertada 
por uma série de medidas protetivas quando não se aplicasse a Lei Maria da Penha, 
ainda que o crime tenha ocorrido em ambiência doméstica. Alda Britto da Motta (2010, 
p.12) assim relata:

“O conteúdo geracional intenso presente nas violências 
contra os idosos, em particular contra a idosa, e que o pleito 
por ampliação do escopo teórico de análise da violência 
contra a mulher, para incluir a categoria geração no seu 
valor heurístico e na sua transversalidade com o gênero, 
não parece significar a adesão conceitual ou empírica à 
temática da violência doméstica ou familial no significado 
equivocado de apenas referência ou defesa da família.”

Assim, embora hodiernamente a aplicação da Lei Maria da Penha se apresente 
como a que melhor se adeque a aplicação das situações de violência intrafamiliar cujas 
vítimas sejam mulheres idosas, o que se tem observado são interpretações dissonantes 
acerca da adoção de uma e/ou de outra legislação que possibilite a melhor e mais 
adequada forma de proteção. Diante deste cenário, a PLS 468/2016 apresenta-se como 
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uma solução às controvérsias ora expostas, por enunciar de forma expressa dispositivos 
legais voltados a sujeitos delimitados, os idosos, abrangendo logicamente as mulheres 
idosas.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante ao exposto, tem-se que a violência é objeto de diversas relações sociais, não 
só quando se trata da análise de uma classe ou determinado grupo de pessoas, embora, 
ao observá-la, constate-se a presença de um subsídio teórico e um liame prático que 
albergue as balizes estruturantes do cenário que a abarca.

Uma vez que, conforme o observado, a violência de gênero também se consuma 
de forma progressiva em uma determinada classe juridicamente tutelada, no caso em 
comento as mulheres idosas. Cujo cenário foi ambientalizado ao longo do presente 
artigo através de análises históricas e jurisprudenciais que demostraram o crescimento 
da violência de gênero praticada contra mulheres idosas sem a devida assistência e 
respeito à dignidade da vítima.

De mais a mais, a perspectiva legislativa é escassa quando se trata deste tema. Em 
razão do diploma legislativo que tenta se insurgir contra a violência de gênero ser a Lei 
Maria da Penha (Lei 11.340/06), a qual se tornou referência nesse contexto. Contudo, 
tal legislação não abarca a totalidade de medidas protetivas que devem ser utilizadas 
para coibir os atos de violência citados, surgindo assim, a necessidade de um método de 
interpretação ampliativa que se alia às diferentes visões que o Direito possui das classes 
juridicamente tuteladas.

Na referida seara, surge a Teoria do Diálogo das Fontes que harmoniza e concilia 
leis que se encontram equidistantes, trazendo para tal discussão a quebra das fronteiras 
para o que até então seria vislumbrado como violências separadas/ tipos diferentes, seja 
em relação ao gênero, seja no que pertine a idade. 

Em suma, a referida teoria supera a discussão do que seria a separação entre 
questões de gênero e idade quando se trata da violência prticada contra a mulher idosa 
em ambiente intrafamiliar, colocando à disposição da proteção e da eficácia dos direitos 
fundamentais mecanismos que estão a serviço de bens juridicamente tutelados. Ademais, 
embora ainda haja uma legislação tímida com relação a esse diálogo, observa-se que o 
projeto de lei do Senado de nº 468/2016 tem revelado que a especificação de medidas 
visa reforçar o rol protetivo do Estatuto do Idoso, deixando de lado a discussão sobre 
qual legislação possa ser utilizada diante do entendimento de um magistrado.
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER: perspectivas 
de enfrentamento no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão

Andresa Venancia Lima de Oliveira
Angela Maria Moraes Salazar

Danyelle Bitencourt Athayde Ribeiro

1 INTRODUÇÃO

A violência doméstica e familiar contra a mulher é considerada um fenômeno mundial 
e pauta do dia nas mais diversas esferas, com iniciativas avançadas de cunho protetivo ou 
conservadoras que corroboram com a manutenção da desigualdade de gênero.

São significativos os avanços dos direitos das mulheres no direcionamento de sua 
emancipação e igualdade diante dos homens, direitos estes que se constroem após séculos 
de uma inferioridade institucionalizada e naturalmente aceita por toda a sociedade. Um 
caminho que se fez, e ainda faz, a partir de um enfrentamento árduo frente as amarras do 
patriarcado, através da implementação de políticas públicas para mulheres.

A Lei Maria da Penha, fruto desse movimento histórico, é considerada uma das três 
melhores do mundo, mas os dados mais recentes sobre violência doméstica e familiar 
contra a mulher no Brasil demonstram a gravidade e necessidade urgente de fortalecimento 
e aprimoramento dos seus mecanismos de enfrentamento. Estudos apontam a existência 
de uma larga distância entre o que propõe a norma e a forma como ela se concretiza, no 
contexto das garantias políticas, jurídicas, culturais, institucionais, econômicas e etc.

São diversas as críticas à atuação do Poder Judiciário, sempre associada ao tradicional 
julgamento de processos e responsabilização do autor da violência. Nesse cenário, este 
estudo lança mão de levantamento bibliográfico e análise documental para aprofundar o 
conhecimento a respeito dos avanços e desafios da atuação do Tribunal de Justiça do Estado 
do Maranhão, através de sua Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, não só no combate, mas fundamentalmente no enfrentamento dessa 
problemática, conforme os preceitos da Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher.

2 GÊNERO, VIOLÊNCIA E POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA AS MULHERES

É crucial entender que estudar o fenômeno da violência doméstica e familiar contra 
a mulher tem como premissa a compreensão acerca das relações sociais de gênero. 
Primeiramente, há que se diferenciar sexo biológico de gênero; para tal, Dias (2012, p. 82) 
esclarece que sexo está ligado à condição biológica do homem e da mulher, é fenótipo, 
perceptível no ato do nascimento pelas peculiaridades genitais. Já o gênero é uma condição 
psicológica, é construção social que assinala papéis sociais de natureza cultural, e que 
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levam a obtenção da masculinidade e/ou feminilidade, é relativo ao comportamento do 
indivíduo no contexto em que convive.

Em síntese, gênero é:
[...] uma categoria que não está baseada em elementos 
biológicos ou naturais. Não está adstrita a particularidades 
fisionômicas ou anatômicas que distinguem o macho 
e a fêmea, isto é, o homem e a mulher. Pelo contrário, 
numa compreensão elementar sobre o conceito, é preciso 
fixar o fundamento de que gênero é um conceito cultural, 
convencional, não natural; isto é, conforme as palavras 
lapidadas de Saffioti (1997), ‘o gênero é uma construção 
social que define o ser mulher e o ser homem’. (SANTOS, 
2014, p. 168-169).

Dito isto, há que se analisar o conceito de violência, vocábulo que deriva do latim 
violentia, ou seja, força ou vigor contra qualquer coisa ou ente. Dessa forma, conforme o 
Portal Educação (2012), “é o uso da força que resulta em ferimentos, tortura ou morte, o 
uso de palavras ou ações que machucam as pessoas ou, ainda, abuso do poder”.

Apreende-se do conceito apontado pela Organização Mundial da Saúde
O uso da força física ou do poder real ou em ameaça, contra 
si próprio, contra outra pessoa, ou contra um grupo ou uma 
comunidade, que resulte ou tenha qualquer possibilidade de 
resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de 
desenvolvimento ou privação. (OMS, 2002).

A violência de gênero, por sua vez, se desdobra em espécies, dentre as quais se destaca 
a violência contra a mulher, um fenômeno sociológico e cultural, que na sociedade atual, 
em razão da mobilização dos movimentos feministas, vem sendo muito enfrentado. 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a 
Mulher, conhecida como a “Convenção de Belém do Pará” (1996, p.1), delibera em seu 
artigo 1º que essa violência é “[...] qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause 
morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública 
como na esfera privada”. 

Nessa esteira, Maria Berenice Dias embasada em Saady Morhy Pereira diz que“[...] 
a violência contra a mulher é uma afronta aos direitos humanos. Criminosa omissão 
estatal que, sob o manto da deturpada noção de inviolabilidade do espaço privado, tem 
chancelado as mais cruéis e velhas formas de violência dos direitos humanos”.(PEREIRA 
apud DIAS, 2012, p. 35)

As considerações supra, legitimam a tese de que esse tipo de violência é proveniente 
de uma cultura/ideologia machista, predominantemente mantida ao longo da história, 
que estigmatiza o sexo feminino como frágil e sujeito à dominação masculina, portanto, 
obrigado a se subjugar silenciosamente a situações humilhantes e vexatórias que interferem 
em todas as áreas de sua vida.

Em relação ao conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher, denota-se 
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que ela é uma subespécie da violência de gênero, perpetrada contra a mulher no espaço das 
relações domésticas, envolta em laços íntimos e de afeto.

Os estudos apontam que a violência doméstica contra a mulher se fundamenta em 
relações desiguais de gênero historicamente construídas, onde o homem exerce poder sobre 
a mulher. Por se tratar de um problema multifatorial, complexo e cultural, as estratégias 
para o seu enfrentamento foram se aprimorando ao longo dos anos – protagonizadas em 
muitos momentos pelo movimento feminista- e assim precisam continuar para dar conta 
desse universo tão abstruso.

Sabe-se que até a década de 80 as políticas para mulheres se restringiam às áreas 
da segurança pública e assistência, com a criação das Delegacias de Defesa da Mulher e 
criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, por meio da Lei nº 7.353/85. Data 
também dos anos 80, a instalação da primeira Casa Abrigo do país, ligada à Secretaria de 
Segurança Pública de São Pulo.

Os anos de 1990, por sua vez, tem como marcos históricos da luta pela garantia dos 
direitos das mulheres, a Assembleia das Nações Unidas em Viena (1993), que chamou 
atenção para os Direitos Humanos das mulheres e a Convenção Interamericana para 
Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência contra a Mulher, conhecida como “Convenção 
de Belém do Pará” (1994), que definiu o conceito de Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher, fundamental para o reconhecimento legal desse fenômeno.

É nesse contexto que as políticas públicas de gênero vão ganhando corpo, as quais 
passam a compor o cenário das políticas sociais, entendidas por Marshal apud Nascimento 
(1967, p. 6) como aquelas que compreendem políticas de governos “relativas à ação 
que tem um impacto direto no bem-estar dos cidadãos ao dotá-los de serviço ou renda”. 
Políticas públicas são entendidas como:

Diretrizes e princípios norteadores de ação do poder 
público. Ao mesmo tempo, se transformam ou se organizam 
em regras, procedimentos e ações entre o poder público e a 
sociedade: em outras palavras, são relações/mediações entre 
atores da sociedade e os do Estado. As políticas públicas 
traduzem, no seu processo de elaboração e implantação – 
mas, sobretudo, seus resultados – formas de exercício do 
poder político, envolvendo a distribuição e redistribuição de 
poder e de recursos. Sistematizam o papel das tensões e do 
conflito social nos processos de decisão e na participação 
e repartição de custos e benefícios sociais. (SECRETARIA 
ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, 2012, p. 
2).

A articulação das políticas públicas com a perspectiva de gênero, por sua vez, é 
recente. É imperioso que contemplem ações diferenciadas dirigidas às mulheres, com 
vistas ao alcance da igualdade de direitos entre homens e mulheres, conforme afirma ainda 
Nascimento (2016 p. 320),

As políticas públicas de gênero são formuladas de modo a 
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incorporar os direitos políticos, civis e sociais, ou os direitos 
humanos das mulheres. A invisibilidade desses direitos nas 
políticas públicas em vários momentos e contextos distintos 
explica, em parte, a razão pela qual as primeiras políticas 
públicas dirigidas às mulheres as reduziam à condição de 
‘mãe trabalhadora’.

Entretanto, nas últimas décadas observou-se uma ampliação do leque de áreas para 
as quais as políticas de gênero passaram a ser formuladas, a partir da forte demanda 
do movimento de mulheres para que o Estado assumisse um posicionamento ativo na 
promoção da cidadania das mulheres.

Na década de 2000, tem-se a promulgação da Lei nº 10.778/03, que instituiu a 
Notificação Compulsória dos casos de violência contra as mulheres atendidas nos serviços 
de saúde, públicos ou privados (2003), bem como a criação do Programa Nacional de 
Combate à Violência contra a Mulher, vinculado ao Ministério da Justiça (2002).

Em 2003, assistiu-se a mais um grande avanço na trajetória da conquista dos direitos 
das mulheres: a criação da Secretaria Nacional de Política para Mulheres, que repercutiu 
na instalação de novos serviços (Centro de Referência de Atendimento às Mulheres, 
Defensorias da Mulher, serviços de responsabilização do homem autor de violência, 
Promotorias Especializadas, dentre outros), e proposta de construção de Redes de 
Atendimento às mulheres em situação de violência.

Entre os anos de 2000 e 2011 aconteceram três Conferências Nacionais de Políticas 
para as Mulheres, com cerca de 200 mil mulheres participantes em cada uma delas, que se 
consolidaram através do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.

Destaca-se, que em 2007 foi criado o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, coordenado pela Secretaria de Políticas para 
as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), que se constitui em um acordo 
estabelecido entre os governos federal, estaduais e municipais no intuito de articular ações 
que visam a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres, por meio da implementação de políticas públicas integradas em todo o território 
nacional.

A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres visa estabelecer 
conceitos, princípios, diretrizes - igualdade e respeito à diversidade, equidade, autonomia 
das mulheres, laicidade do Estado, universalidade de políticas, justiça social, transparência 
dos atos públicos e participação e controle social- e ações de prevenção e combate à 
violência contra as mulheres, assim como de assistência e garantia de direitos às mulheres 
em situação de violência.

Outrossim, busca implementar ações previstas no Plano Nacional de Políticas para 
as Mulheres que, em sua segunda edição, apresentou uma série de prioridades na área de 
violência contra as mulheres, dentre elas: ampliar e aperfeiçoar a Rede de Prevenção e 
Atendimento às mulheres em situação de violência (assistência); garantir a implementação 
da Lei Maria da Penha e demais normas jurídicas nacionais e internacionais (combate e 
garantia de direitos); promover ações de prevenção a todas as formas de violência contra 
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as mulheres nos espaços público e privado (prevenção) e outras.
Nesse mesmo contexto, a maior conquista brasileira foi a sanção da Lei Nº 

11.340/2006, que colocou o tema da violência doméstica em outro patamar jurídico. Ela é 
fruto de muitas lutas do movimento feminista e, ao exigir a tutela dos direitos da mulher 
pelos mecanismos do Estado, conseguiu que em 07 de agosto de 2006 o Governo Federal 
promulgasse essa tão importante lei, que se transformou em um divisor de águas para o 
direito das mulheres no Brasil.

Esse novo ordenamento jurídico, popularmente conhecido como Lei Maria da Penha, 
segundo a doutrina, é um código híbrido que aborda tanto questões criminais quanto 
cíveis. Seu objetivo é coibir todo tipo de violência contra a mulher quando cometida no 
seio doméstico da família ou em uma relação íntima de afeto. De fato, o que a Lei nº 
11.340/2006 ambiciona é fazer valer à mulher o princípio da dignidade humana, ao tornar 
oportuna a igualdade entre os gêneros.

Em seus artigos 8º e 9º, respectivamente, ela prevê que as políticas públicas relativas 
ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher, serão efetivadas por 
meio de ações articuladas e conjuntas entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
Ministério Público, Defensoria Pública e sociedade civil organizada, tanto na esfera da 
União como na dos Estados e Municípios, nas áreas da segurança pública, saúde, educação, 
cultura, esporte, lazer, justiça e assistência social.

Isto posto, há que se refletir sobre a atuação do judiciário na seara não só do combate 
mas, fundamentalmente, do enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a 
mulher no Maranhão.

3 A ATUAÇÃO DA COORDENADORIA ESTADUAL DA MULHER EM 
SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DO TJMA E A 
POLÍTICA JUDICIÁRIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

Um dos aspectos relevantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher (2011), é a conceituação do termo ‘enfrentamento’, 
segundo o qual:

O conceito de enfrentamento adotado pela Política Nacional 
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, diz 
respeito à implementação de políticas amplas e articuladas, 
que procurem dar conta da complexidade da violência contra 
as mulheres em todas as suas expressões. O enfrentamento 
requer a ação conjunta dos diversos setores envolvidos com 
a questão (saúde, segurança pública, justiça, educação, 
assistência social, entre outros), no sentido de propor 
ações que: desconstruam as desigualdades e combatam as 
discriminações de gênero e a violência contra as mulheres; 
interfiram nos padrões sexistas/machistas ainda presentes 
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na sociedade brasileira; promovam o empoderamento 
das mulheres; e garantam um atendimento qualificado e 
humanizado àquelas em situação de violência. Portanto, 
a noção de enfrentamento não se restringe à questão do 
combate, mas compreende também as dimensões da 
prevenção, da assistência e da garantia de direitos das 
mulheres. (BRASIL, 2011, p. 26)

Compreende-se, portanto, que os Eixos Estruturantes da referida Política são 
o combate, a prevenção, a assistência e a garantia dos direitos humanos, todos 
componentes do “enfrentamento”, conforme definido acima. Ressalta-se que o combate 
está adstrito ao cumprimento das normas legais e consequente responsabilização do autor 
da violência, que deve ocorrer através da implementação da Lei nº 11.340/2006, com a 
criação das varas especializadas e devido julgamento de processos. Logo, é comum a 
histórica expectativa de que a atuação do judiciário esteja resumida aos seus aspectos 
processuais/penais.

A Lei Maria da Penha, porém, é pensada e formulada pelo movimento organizado 
de mulheres, através de um consórcio de Organizações Não-Governamentais, o que 
caracteriza um grande diferencial frente as outras leis brasileiras. Ela nasce da luta 
feminista, como já fora dito, e, segundo a autora Cármen Hein de Campos (2017, p.12), 
“[...] introduz uma profunda mudança paradigmática, que se verifica tanto no processo de 
elaboração/proposição feminista, quanto nas suas inovações jurídicas”.

Dentre as principais mudanças jurídicas apontadas pela autora supracitada, estão: 
[...] a tutela penal exclusiva para as mulheres; criação 
normativa da categoria violência de gênero; redefinição 
da expressão “vítima”; exclusão dos crimes de violência 
doméstica do rol de crimes de menor potencial ofensivo e suas 
consequências; criação das medidas protetivas de urgência; 
criação dos juizados especializados, com competência cível 
e criminal; tratamento integral, intersetorial e interdisciplinar 
da violência doméstica e familiar, dentre outros. (CAMPOS, 
2016, p. 12).

Ocorre que, passados onze anos de promulgação da Lei Maria da Penha, os índices 
de violência doméstica e familiar contra a mulher ainda são alarmantes e crescentes, o que 
coloca o Brasil como o quinto país com maior taxa de assassinatos femininos no mundo, 
conforme o Mapa da Violência 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil (OPAS-OMS, 
ONU Mulheres e Secretaria de Políticas para as Mulheres).

Ainda de acordo com o Mapa da Violência de 2015, entre os anos de 2003 e 2013, o 
número de mulheres vítimas de homicídio passou de 3.937 para 4.762; configurando um 
aumento de 21% na década. O Brasil apresenta taxa de 4,8 homicídios por cada 100 mil 
mulheres, a quinta maior do mundo em um ranking com 83 países, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS).

Somente em 2014, o Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu a 23.630 mulheres 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

53

VIOLÊNCIA

vítimas de violência sexual. A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180) – serviço da 
Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da República – registrou, 
no ano de 2015, cerca de dez relatos de violência sexual por dia. Houve um aumento 
de 165,27% no número de estupros em relação ao levantamento anterior, computando a 
média de oito estupros por dia, um a cada três horas.

Com relação à violência doméstica, dados da Central de Atendimento (Ligue 180) 
apontam que, somente no ano de 2015, foram realizados 749.024 atendimentos, o que 
configura um aumento de 54,40% no número de registros, onde 90% das mulheres sofriam 
agressões diariamente.

Dentre esses relatos, 49,82% corresponderam à ocorrência de violência física; 30,40% 
de violência psicológica; 7,33% de violência moral; 2,19% de violência patrimonial; 
4,86% de violência sexual e 4,87% de cárcere privado (Central de Atendimento à Mulher 
– Ligue 180).

Em 2017, o DataSenado realizou a sétima edição de uma pesquisa, em parceria com 
o Observatório da Mulher contra a Violência. Nela, foram ouvidas 1.116 brasileiras, no 
período de 29 de março a 11 de abril. O levantamento foi realizado apenas com mulheres, 
representando a opinião e vivência da população feminina brasileira com acesso a telefone 
fixo e celular.

Nesta edição, o DataSenado constatou aumento significativo do percentual de 
mulheres que declararam terem sido vítimas de algum tipo de violência provocada por um 
homem: esse percentual passou de 18%, em 2015, para 29%, em 2017.

A violência física foi a mais mencionada: 67% das respondentes disseram já ter sofrido 
esse tipo de agressão. A violência psicológica veio em seguida, com 47% das menções, 
enquanto as violências moral e sexual tiveram 36% e 15% das respostas, respectivamente. 
Cumpre salientar que, ao longo da série histórica, verificou-se um aumento significativo 
do percentual de mulheres que declarou ter sofrido violência sexual, que passou de 5%, 
em 2011, para 15%, em 2017.

A pesquisa constatou que houve aumento também na quantidade de entrevistadas que 
acham que a mulher não é tratada com respeito no Brasil. Em 2015, 43% tinham essa 
percepção, hoje essa é a opinião de 51% das respondentes. Apenas 4% consideram que a 
mulher é tratada com respeito. Outras 44% acham que a mulher só é tratada com respeito 
às vezes.

Também foi avaliada a percepção das entrevistadas sobre o quanto a Lei Maria da 
Penha protege as mulheres contra violência doméstica e familiar. Para 26%, a lei protege 
as mulheres, 53% disseram que ela protege apenas em parte, enquanto 20% responderam 
que não protege. Entre as mulheres que disseram não ter sofrido violência, 17% avaliaram 
que a lei não protege as mulheres. Já entre aquelas que afirmaram terem sido vítimas de 
algum tipo de violência doméstica ou familiar, esse percentual sobe para 29%.

Os dados nacionais ratificam a realidade local. Atualmente, segundo informações dos 
sistemas de informação do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, tramitam 42.480 
processos, de violência doméstica e familiar contra a mulher, em suas mais diversas 
classificações (ações penais, inquéritos policiais, medidas protetivas de urgência, 
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feminicídio e etc.), em todo o estado.
 Alguns estudos apontam como fatores motivadores dessa realidade, além das raízes 

históricas e culturais que fundamentam a prática da violência doméstica e familiar contra 
a mulher- já situados neste texto-, as limitações institucionais, fragilidades na rede de 
enfrentamento, falta de capacitação dos profissionais e de sensibilização sobre a categoria 
gênero, dentre outros. Nessa seara, Campos (2017, p. 19) chama atenção para a necessidade 
de um segundo giro paradigmático da Lei Maria da Penha, que seria “a necessidade de se 
repensarem as políticas de enfrentamento à violência doméstica e familiar, privilegiando 
a prevenção e assistência”.

A autora considera a persistência de uma lógica jurídica conservadora- fortemente 
marcado pela lógica burocrática, inversão do ônus da prova, pela incompreensão de que a 
Lei Maria da Penha possui um sistema jurídico autônomo e etc- contraposta ao previsto, 
especialmente no que se refere à centralidade dada à lógica de proteção à mulher, como 
fatores preponderantes para o insucesso na busca pela garantia dos direitos humanos das 
mulheres. Nesse cenário, acrescentam-se as próprias percepções dos operadores jurídicos 
e demais servidores públicos sobre a lei, sobre violência doméstica e familiar, sobre gênero 
e etc.

Conforme salienta Suxberger (2016, p.202), “Em verdade, é comum o equívoco, 
máxime entre os juristas, de acreditar que a edição de leis possa solucionar, por si só, 
problemas complexos que demandam políticas públicas e, sobretudo, mudanças nas práticas 
das instituições envolvidas”. Não se quer com isso negar a importância da positivação 
normativa de garantias, como é o caso da Lei 11.340/20016, mas sim compreender que ela 
faz parte de um contexto complexo, histórico e cultural, que precisa ser analisado em sua 
totalidade, a partir de um olhar multidisciplinar, de um olhar jurídico aplicado às políticas 
públicas.  

Pois bem, a partir dessas reflexões, buscam-se situar os avanços da atuação do Poder 
Judiciário no enfrentamento a essa problemática, que como já fora dito, deve ir além do 
julgamento de processos e responsabilização do autor da violência.

O primeiro grande avanço nesse sentido deu-se com a Resolução nº 128, de 17 de 
março de 2011 do Conselho Nacional de Justiça, que em seu art. 1º “[...] determina a 
criação de Coordenadorias Estaduais das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e 
Familiar no âmbito dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal.” (CNJ, 2011, 
p. 02). Em atenção ao que determina o documento supramencionado, o Tribunal de Justiça 
do Estado do Maranhão, através da Resolução GP-302011, instituiu a Coordenadoria 
Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. O artigo 1º, da 
citada Resolução situa o setor como um órgão permanente de assessoria da presidência do 
referido Tribunal e definem suas atribuições, quais sejam:

I – elaborar sugestões para o aprimoramento da estrutura do Judiciário na área do 
combate e prevenção à violência doméstica e familiar contra as mulheres;

II – dar suporte os magistrados, aos servidores e às equipes multiprofissionais visando 
à melhoria da prestação jurisdicional;

III – promover a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos 
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governamentais e não-governamentais;
IV – colaborar para a formação inicial, continuada e especializada de magistrados 

e servidores na área do combate/prevenção à violência doméstica e familiar contra as 
mulheres;

V – recepcionar, no Estado do Maranhão, dados, sugestões e reclamações referentes 
aos serviços de atendimento à mulher em situação de violência, promovendo os 
encaminhamentos e divulgações pertinentes;

VI – fornecer os dados referentes aos procedimentos que envolvam a Lei nº 
11.340/2006 ao Conselho Nacional de Justiça de acordo com a parametrização das 
informações com as Tabelas Unificadas do Poder Judiciário, promovendo as mudanças e 
adaptações necessárias junto aos sistemas de controle e informação processuais existentes;

VII – atuar sob as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça em sua coordenação de 
políticas públicas a respeito da violência doméstica e familiar contra a mulher.

A Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 
do TJMA – CEMULHER/TJMA – é composta de uma desembargadora que a preside, 
conta com o apoio dos juízes das Varas Especializadas e um juiz representante de entrância 
inicial, além de possuir equipe multidisciplinar composta por coordenadora administrativa, 
uma assistente social, uma psicóloga, dois técnicos judiciários e uma secretária executiva.

A CEMULHER desenvolve o papel de interlocutora do Tribunal de Justiça com 
os demais serviços de enfrentamento e combate à violência doméstica contra a mulher, 
conforme regem suas atribuições. Nesse sentido, integra a Rede de Enfrentamento à 
Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, compõe a Câmara Técnica Estadual 
de Monitoramento do Pacto de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra as 
Mulheres e desenvolve inúmeras atividades articuladas com as políticas públicas em geral, 
através de variados projetos, metodologias e estratégias, conforme demonstrado em seus 
relatórios anuais de atividades e projetos desenvolvidos:

1) Projeto “Aprendendo com Maria da Penha no Cotidiano” possui a finalidade de 
difundir ações de prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres, 
através de palestras em associações de bairros, sindicatos, igrejas, escolas, universidades, 
dentre outros. Tem como objetivo disseminar a Lei Maria da Penha em todo o estado do 
Maranhão e fundamenta-se na pesquisa social anualmente divulgada pela Vara Especial de 
Violência Doméstica e familiar contra a Mulher de São Luís.

Entre os anos de 2014 e 2017 (até o dia 22 de novembro), foram ministradas 65 
palestras, com distribuição de materiais informativos, atingindo 6.051 pessoas.

2) Projeto “Cine Mulher” tem como intuito suscitar a reflexão, pelos servidores 
do Poder Judiciário e pela comunidade em geral, sobre a temática de gênero a partir da 
exibição comentada e gratuita, em espaços públicos, privados e comunitários, de filmes 
selecionados dentre diversos estilos cinematográficos, nacionalidades e épocas. Objetiva 
sensibilizar a comunidade, por meio da linguagem audiovisual do cinema, a refletir 
criticamente sobre a temática das relações de gênero e da violência doméstica e familiar 
contra a mulher.

Até a presente data, 319 pessoas já participaram do projeto, em diferentes 
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espaços.  
3) Projeto “Lei Maria da Penha: caminhos para a (re) construção da cidadania 

e paz familiar” foi implementado em julho de 2017, com o objetivo de sensibilizar e 
conscientizar a sociedade para o exercício da cidadania e a pacificação familiar, com foco 
na prevenção e combate à violência contra a mulher, através da divulgação da Lei Maria da 
Penha em feiras livres, mercados públicos, supermercados e shopping centers.

Cerca de 1.500 pessoas já foram atendidas nesse projeto, conforme controle de 
distribuição de material informativo.

4) Projeto “Violência de Gênero em debate”, também lançado em julho de 
2017, detém o desígnio de aprofundar a reflexão, pela sociedade civil, sobre a temática 
da violência de gênero, por meio da criação do programa a ser transmitido pela Rádio 
Web Justiça, emissora do Poder Judiciário do Maranhão com transmissão on-line em 
diversos países. Desta maneira, objetiva-se contribuir para a efetivação do direito social à 
comunicação de interesse público, por meio da difusão de conhecimentos e boas práticas 
com vistas à proteção das mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Até o momento, 05 programas já foram gravados e vão ao ar às segundas, quartas 
e sextas, em duas edições diárias: às 08h30 e às 14h30.

Além dos projetos supracitados, a CEMULHER promove, através de parceria com 
a Escola Superior da Magistratura, seminários, cursos e capacitações para magistrados, 
servidores e rede de serviços de atendimento à mulher, em todo o estado do Maranhão, 
partindo da compreensão de que talvez “[...] o maior desafio na implementação da Lei 
Maria da Penha decorra da formação continuada e da sensibilização de gênero dos 
profissionais responsáveis por sua efetivação [...]” (SUXBERGUER, 2016, p. 203).

Nesse cenário, já foram capacitados 55 profissionais dos Centro de Referência 
Especializados de Assistência Social, de São Luís, além de ter sido oferecido aos 
servidores o curso “ Lei Maria da Penha: os desafios da prestação jurisdicional 
especializada”, em 07 polos judicias, que foi ministrado pela Coordenadora Administrativa 
da CEMULHER e assistente social, Danyelle Bitencourt Athayde Ribeiro, pelo psicólogo 
da Vara da Mulher de São Luís– Raimundo Ferreira e pelo comissário de justiça da mesma 
Vara, Magdiel Pacheco – autor do projeto. 

Outra experiência exitosa, também em parceria com a Escola Superior da Magistratura 
do Maranhão, foi a promoção do curso para juízes “Questões controvertidas na Lei Maria 
da Penha”, ministrado pela Profa. Dra. Alice Bianchinni, assim como 02 seminários 
anuais, envolvendo a temática de gênero, violência doméstica e Lei Maria da Penha, 
para servidores, magistrados e profissionais da Rede de Atendimento à Mulher em 
Situação de Violência, para 200 pessoas, cada um. 

Realizou-se também, em 2017, a capacitação de 21 profissionais da Rede de 
Atendimento à Mulher da comarca de Açailândia, sobre a “Metodologia de Trabalho 
com Grupos Reflexivos de Gêneros para Homens Autores de Violência Doméstica e 
Familiar”.

Dando continuidade aos trabalhos realizados, há que se destacar que a CEMULHER 
é responsável pela Casa Abrigo de São Luís, um serviço prestado pelo Tribunal de 
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Justiça desde 1999. Trata-se de um serviço de alta complexidade, que acolhe mulheres e 
dependentes que estejam correndo risco eminente de morte em detrimento de situação de 
violência doméstica e familiar. A casa conta com equipe multidisciplinar, que adota todas 
as providências para o desacolhimento célere e responsável de seus(as) assistidos(as). 
Já foram atendidas 807 mulheres desde a implantação do serviço. No ano de 2017, 
foram 29 acolhimentos de mulheres e 31 crianças.

Nos anos de 2015 e 2016, a CEMULHER realizou a Semana Estadual de Valorização 
da Mulher, que se constituiu em um conjunto articulado de ações com o objetivo de 
fortalecer a prestação jurisdicional e o enfrentamento à violência contra a mulher por 
meio da realização de uma série de eventos, como seminário, atividades direcionadas às 
mulheres encarceradas, diálogo com os cidadãos em mercados e feiras livres, exposição 
artística e cultural, orientações à comunidade com a distribuição de materiais informativos 
e ações educativas nas comarcas do interior do Estado, colocando em pauta assuntos como 
gênero, violência doméstica e familiar e feminicídio, com vistas à articulação de políticas 
públicas em todo o estado do Maranhão.

Trataram-se de grandes ações que - conforme os relatórios de atividades, controle de 
distribuição de material informativo e frequências registradas nos eventos em que isso foi 
possível - atingiram cerca de aproximadamente 23.000 pessoas, nos anos de 2016 e 
2017. 

Somam-se a todas essas atividades já descritas, a realização de palestras sobre temas 
como gênero, violência doméstica e familiar contra a mulher, Lei Maria da Penha, políticas 
públicas para as mulheres e direitos humanos das mulheres, para alunos universitários dos 
cursos de Direito, Serviço Social e Enfermagem, abrangendo 320 alunos das universidades 
públicas e privadas da capital, conforme os registros de controle de frequência e distribuição 
de material existentes no setor.

Houve ainda, participações em 05 grandes ações sociais, como ação global, ação 
social do SESI, ação social do Sindicato dos Operários da Construção Civil e ação social 
da Marçonaria, onde foram distribuídos folders e cartilhas produzidos pela CEMULHER 
sobre a Lei Maria da Penha e Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Nessas ações, 
foi possível informar cerca de 3.500 pessoas, conforme os documentos já mencionados.

Além do que já fora contabilizado neste estudo, registra-se que a CEMULHER 
participa de diversas ações conjuntas com as demais instituições que compõem a Rede 
Amiga da Mulher de São Luís e interioriza seus projetos para as comarcas do interior do 
estado, através de atividades in loco e envio de material informativo, conforme solicitação 
dos magistrados.

Esse trabalho ganha força e respaldo com a Portaria nº 15, de 08 de março de 2017- do 
Conselho Nacional de Justiça- que imbuído da competência de “coordenar a elaboração e 
a execução de políticas públicas relativas às mulheres em situação de violência no espaço 
jurídico de atribuições do Poder Judiciário”, instituiu a Política Judiciária Nacional de 
enfrentamento à violência contra as Mulheres no Poder Judiciário, conforme seu Art. 1º:

Definindo diretrizes e ações de prevenção e combate à 
violência contra as mulheres e garantindo a adequada 
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solução de conflitos que envolvam mulheres em situação 
de violência, nos termos da legislação nacional vigente e 
das normas internacionais sobre direitos humanos sobre a 
matéria. (CNJ, 2017, p. 2).

Entre os principais objetivos dessa Política, estão o fomento à política de capacitação 
de magistrados e servidores em temas relacionados às questões de gênero, raça e etnia; 
favorecer o aprimoramento da prestação jurisdicional especializada; aperfeiçoar os 
sistemas informatizados do Poder Judiciário para viabilizar o fornecimento de dados 
sobre a aplicação da Lei Maria da Penha; impulsionar parcerias institucionais; estimular 
a promoção de ações institucionais entre os integrantes do sistema de justiça, com vistas 
à efetivação dos direitos humanos e eliminação de todas as formas de violência contra as 
mulheres, dentre outros.

A Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar 
contra a Mulher demarca obrigações aos Tribunais de Justiça no que se refere à estruturação 
e suporte necessário ao desenvolvimento dos projetos e ações das Coordenadorias. A estas 
últimas, a Portaria 15/2017 reforça as atribuições já definidas na Portaria 128/2011, como 
também institui novas, em seu Art. 4º, com o objetivo de contribuir para o aprimoramento 
da estrutura e das políticas do Poder Judiciário na área do combate e prevenção à violência 
contra as mulheres.

Um dos trabalhos destinado às Coordenadorias pela Portaria 15/2017 do CNJ é a 
organização e coordenação do Programa Nacional Justiça pela Paz em Casa que,  conforme 
o art. 5º, “[...] objetiva aprimorar e tornar mais célere a prestação jurisdicional em casos 
de violência doméstica e familiar contra a mulher, por meio de esforços concentrados de 
julgamento e ações multidisciplinares de combate à violência contra as mulheres.” (CNJ, 
2017, p. 6).

No Maranhão, já foram realizadas 8 edições até agosto de 2017, totalizando  
2.888 audiências, 1.758 sentenças, concessão de 1.611 medidas protetivas de urgência, 
2.515 despachos e 18 júris.

Portanto, não é mais possível se pensar a atuação do judiciário restrita ao viés 
processual/penal na seara da violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 
aponta Suxberger (2016, p.207-208):

A Lei Maria da Penha faz uma opção evidente por um marco 
normativo protetivo da mulher em situação de violência 
doméstica e familiar. Não se cuida de um diploma legal com 
preceitos penais ou processuais penais apenas, mas de uma 
maneira diferente de realizar a intervenção do Estado por 
sua ferramenta mais dura de controle social. Não se trata 
apenas de um diploma especializado, mas de um conjunto 
de preceitos normativos que estabelecem aprioristicamente 
a necessária consideração do contexto histórico e social de 
violência de gênero vivenciado no país. A implementação 
dos dispositivos da Lei Maria da Penha reclama um feixe 
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de ações, projetos e programas que desafiam até mesmo 
a tradicional conformação do desenho dos poderes da 
República. Quando as políticas públicas delineadas pela 
lei são concretizadas, o caráter prevencional das ações do 
Estado reclama interação sofisticada não só das instâncias 
do Executivo- nas diversas esferas do pacto federativo - 
mas também dos órgãos da segurança pública, Ministério 
Público e Judiciário.

Resta, portanto, evidenciada a imprescindibilidade dos trabalhos desenvolvidos 
pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e, sobretudo, da implementação de uma 
Política Nacional Judiciária de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno mundial de 
violação dos direitos das mulheres, que afeta sua integridade moral, física e psicológica; 
independente de classe social, raça ou etnia. Essa problemática, posterga o âmbito privado 
e torna-se de interesse público ao constituir o sistema de regulamentações brasileiro, em 
respeito às normativas internacionais dos direitos humanos.

O avanço jurídico alcançado com a promulgação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha) tem contribuído qualitativamente na proteção às mulheres em situação de violência 
doméstica e familiar, haja vista a previsão em lei da criação de órgãos especializados como 
delegacias, varas especializadas, centros de referência, entre outros que constituem a Rede 
de Enfrentamento.

À vista disso, ressalta-se a atuação da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação 
de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão como 
órgão integrante da rede de enfrentamento, que tem contribuído efetivamente para a 
consolidação dos preceitos da Lei 11.340/2006, consolidada não só como instrumento de 
combate, mas fundamentalmente de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra 
a mulher. A atuação deste órgão está, comprovadamente, alinhada ao que determinam a 
Resolução 128 e a Portaria 15/2017, do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, considera-se ilusória a ideia de que a violência doméstica e familiar contra 
mulher possa ser vencida com atuação estritamente penal e processual penal. Fala-se de 
um fenômeno multicausal, complexo e cultural, que exige frentes de atuação igualmente 
complexas e abrangentes. A superação dessa realidade exige, sobremaneira, uma profunda 
mudança cultural e educacional, que só é possível através de políticas e projetos sociais, 
fundamentados na articulação de todas as políticas públicas. 
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DO CABIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS 
NA LEI MARIA DA PENHA AOS CASOS DE PORNOGRAFIA DE VINGANÇA

Artenira da Silva e Silva
Gabriella Sousa da Silva Barbosa

Rossana Barros Pinheiro

1 INTRODUÇÃO

Constantemente observada nas sociedades contemporâneas, regidas a partir das 
tecnologias de informação e democratização do entretenimento, a exposição não 
autorizada da sexualidade feminina ao fim de relacionamentos afetivos e ou sexuais, 
ou pornografia de vingança, tem se apresentado como uma das mais destacadas 
preocupações afetas à imposição do ciberespaço.  

Motivada majoritariamente pela insatisfação do ex-companheiro, a conduta 
assume um poder de dano imensurável na vida das vítimas. Esse potencial destrutivo 
da pornografia de vingança se deve principalmente às peculiaridades do ambiente 
virtual, como a dissolução das barreiras geográficas e temporais, que possibilitam a 
rápida disseminação do conteúdo em escala planetária. Além disso, acrescentam-se 
as dificuldades institucionais de repressão dos criminosos, bem como as perseguições 
online e off line realizadas por terceiros.

Nesse sentido, pontua-se a fertilidade da internet, enquanto suporte moderno das 
relações e interações humanas, para a reafirmação das diversas modalidades de violência 
já observadas do ponto de vista presencial através de mecanismos que aumentam 
exponencialmente o sofrimento das mulheres agredidas.

Diante desse quadro de vulnerabilidade das mulheres cuja sexualidade foi 
irreversivelmente exposta na internet, observam-se elementos que lhes impõem o 
isolamento social, considerando os constrangimentos advindos da exposição íntima 
e o possível comprometimento físico e emocional resultante do intenso sofrimento 
psicológico experimentado.

Fazem parte desse martírio suportado pelas vítimas: mudança forçada de endereços 
residenciais e profissionais; sujeição a julgamentos sociais de reprovação da sua conduta 
e consequente naturalização do comportamento do agressor; perturbações à integridade 
psicológica, que desembocam em desequilíbrio físico e mental, e enfraquecimento geral 
da saúde. 

Diante de todo o exposto, o presente estudo empenhou-se em agregar fundamentos 
científicos de modo a relacionar a pornografia de vingança à violência de gênero, 
manifestada na perspectiva psicológica e moral, descortinando-se assim as graves 
consequências desse crime implicadas à qualidade de vida das vítimas. 

Alinhando-se a esse propósito, objetivou-se também subsidiar a aplicação da Lei 
Maria da Penha ao tratamento do delito, tendo em vista a adequação de tal instrumento 
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jurídico à complexidade inerente a esses casos concretos, gerando como consequência 
dessa subsunção a aplicação das Medidas Protetivas de Urgência previstas no diploma 
legal.

2 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA: instrumento de tortura psicológica e moral 
permeado por diferenciações de gênero

A divulgação não autorizada da intimidade e sexualidade femininas enquanto 
forma de represália ao fim de relacionamentos afetivos e/ou sexuais, comumente 
denominada de pornografia de vingança, tem figurado como prática recorrente no 
cotidiano brasileiro e mundial, implicando assim em desafios institucionais quanto ao 
enfrentamento jurídico efetivo do problema.

Nessa discussão, o suicício da jovem italiana Tiziana Cantone, de 31 anos,  durante 
o ano de 20161 evidenciou internacionalmente as consequências irreversíveis dessa 
exposição sexual não consentida de mulheres na internet. Depositando confiança no seu 
ex-namorado e em três outros homens, a jovem compartilhou com os mesmos vídeos de 
conteúdo íntimo, que foi  posteriormente divulgado sem o seu consentimento.

Tendo a intimidade invadida por aproximadamente um milhão de pessoas, Tiziana 
tornou-se alvo de piadas e abusos, o que a fez mudar de endereço e iniciar um longo 
processo para alteração do seu nome na tentativa superar o extremo constrangimento 
causado pela exposição íntima.

Apesar desssas medidas adotadas pela vítima, o conteúdo continuou sendo 
compartilhado com intensidade assustadora, de forma que frases ditas pela jovem em 
um contexto de intimidade originaram imagens e vídeos humorísticos (memes), além 
de estampas de camisetas e objetos como canecas.

Antes de cometer o suicídio, a vítima havia conseguido provimento jurisdicional 
que ordenou a retirada do vídeo do ar em diversos sites, mas foi determinado também 
que a jovem pagasse uma quantia de aproximadamente 20 mil euros a título de custas 
processuais, fato denominado pela mídia de “insulto final”. Após o suicício, o enterro 
da vítima foi transmitido ao vivo por meios de comunicação italianos, havendo, desse 
modo, a repercussão internacional da tragédia de quem gostaria de ter tido apenas a 
preservação de sua vida íntima.

No Brasil,  também foram registrados casos de suicídio que despertaram a atenção 
das autoridades e instituições quanto aos desafios de repressão de crimes virtuais 
caracterizáveis como violência de gênero, bem como se passou a discutir a  efetiva 
proteção das suas vítimas, forçando-se, assim, a inclusão desse problema em pautas de 
destaque político e jurídico no país.

Em 2013 foi noticiado em território nacional o primeiro episódio de morte em 
virtude de pornografia de vingança.  Tratou-se do caso de uma jovem gaúcha de 16 anos, 
residente na cidade de Veranópolis (RS),  que se desesperou ante o compartilhamento 
de  suas fotos  íntimas nas redes sociais. 

Conforme as investigações da polícia, as imagens teriam sido captadas por uma 
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web can durante conversa com o ex-namorado, que divulgara o material na internet 
através do twitter e do facebook após o término do relacionamento2.

Outro episódio de ampla repercussão no Brasil, que também trouxe à tona a 
necessidade institucional de aprofundamento jurídico em torno da divulgação não 
consentida de conteúdo íntimo feminino nas redes sociais, foi o caso da jovem  que ficou 
popularmente conhecida como “Fran”. Aos 19 anos, a vítima sofreu com a publicação 
de vídeos íntimos  compartilhados com o namorado, com quem se relacionara durante 
três anos. 

Após a disseminação dos vídeos, a jovem relatou que a sua vida foi transformada 
em um tormento, haja vista a  intensa repercussão  da divulgação, que, à semelhança 
do primeiro caso relatado, também originou frases, imagens e vídeos de conteúdo 
humorístico (memes) utilizados por internautas em piadas referentes a celebridades e 
agentes políticos.

Profundamente angustiada e humilhada em decorrência da exposição íntima, que 
atingiu escalas assustadoras na internet, a jovem se viu forçada a abandonar os estudos 
e o trabalho, além de restringir consideravelmente a sua convivência social, inclusive 
alterando sua  aparência com a finalidade de não ser reconhecida publicamente3.

Todos esses acontecimentos envolvendo a agressão de mulheres perpetrados por ex-
companheiros, mediante a divulgação de conteúdo íntimo ao fim de relacionamentos, 
ou pornografia de vingança, evidenciaram significativamente a natureza de violência de 
gênero deste tipo de crime e as suas  consequências nocivas na vida das vítimas. 

Nesse sentido, os sujeitos passivos desses delitos são majoritariamente mulheres 
das mais variadas faixas etárias, que constituindo alvo de vingança perpetrada ante o 
término de um relacionamento afetivo e ou sexual, são condenadas pela sociedade e por 
si próprias por conta do exercício da sexualidade destoando dos padrões culturalmente 
impostos pela cultura machista. 

Estando presentes nas interações humanas alimentadas a partir de mecanismos 
presenciais e ou virtuais, a natureza de violência de gênero é inerente à pornografia de 
vingança, haja vista a desestruturação das vítimas mediante a transposição abrupta da 
sua sexualidade, normalmente exercida em recintos privados, para o entretenimento 
público. 

Esse descortinamento súbito da nudez feminina nas redes sociais revela-se 
extremamente desconfortável para as vítimas, que, exercendo sua sexualidade em um 
contexto íntimo naturalmente acolhedor e isento do pudor exigido para a convivência 
pública regular, são transformadas em objeto de diversão alheia (FARIA et al, 2015). 

Nessa discussão, Meneses e Cavalcanti (2016) chamam a atenção para os 
julgamentos sociais negativos tecidos em torno da postura da mulher, que “se expôs 
demais” e “confiou demais no seu parceiro”. Observe-se que construções e juízos de 
valor desta ordem naturalizam a agressão grave perpetrada pelo homem, que, expôs 
a sua parceira sexual para um número indeterminando de pessoas, sujeitando-a 
intencionalmente assim a consequências potencialmente destrutivas. 

A repercussão negativa intensa da sexualidade feminina vulgarizada na internet é 
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apta para fomentar nas vítimas a inversão da culpa, fenômeno reflexo da violência de 
gênero, caracterizado pela assunção de responsabilidade feminina quanto às agressões 
sofridas, catalisando as lesões psicológicas evidenciadas e impondo à mulher uma 
espécie de castigo psicológico adicional (FERNANDES, 2015).

Nesse contexto, profissionais que lidam cotidianamente com o trato desse tipo 
de crime alertam para o alto poder lesivo de suas consequências, que, implicando 
no sofrimento extremo das mulheres cuja sexualidade foi exposta, fragilizam 
significativamente sua saúde psicológica, constatação corroborada pela literatura 
médica.

Assim, é comum observar-se nas vítimas de pornografia de vingança a ocorrência 
de sintomas que indicam a vulnerabilidade da sua qualidade de vida, significativamente 
ameaçada por episódios de ansiedade, depressão, angústia, medo, tristeza, raiva, 
estresse, dores de cabeça e de estômago, distúrbios do sono, falta de apetite, entre outros 
(PORTO; RICHTER, 2015).

Os estudos científicos afetos à temática utilizam predominantemente a expressão 
“pornografia de vingança” para denominar tal conduta delituosa e indicam a emergência 
do fenômeno antes mesmo da democratização da internet. Nesse sentido o ato de 
divulgar conteúdo íntimo feminino como forma de represália ao fim de relacionamentos 
nasceu ainda na década de 1980, quando revistas eróticas masculinas norte-americanas 
disponibilizavam seções para publicação de material encaminhado pelos leitores 
(TSOULIS-REAY, 2013). 

Não obstante a possibilidade de estar associada a variadas motivações, como, 
por exemplo, o desejo de divertimento ante o sofrimento alheio ou ainda à ânsia por 
lucros advindos de chantagens, observa-se que a pornografia de vingança acontece 
majoritariamente motivada pelo rancor masculino ante um rompimento amoroso, 
ficando assim evidenciada sua vinculação aos crimes intrafamiliares de gênero, 
exatamente como caracterizados na Lei 11.340/2006.

A violência doméstica ou familiar, enquanto espécie de violência de gênero, 
pode ser caracterizada e demarcada fortemente pelo binarismo de gênero, masculino-
feminino, destacando-se seu uso como expressão simbólica de relações de poder 
(MINAYO, 2010).

Esse realce das diferenciações de gênero enquanto conjuntura majoritária 
de desdobramento da exposição íntima na internet se justifica na medida em que a 
violência perpetrada proporciona consequências mais gravosas do que as exposições 
praticadas com base em outras motivações.  Isto ocorre porque as vítimas estão sujeitas 
aos sentimentos de decepção e desespero, comumente observados nos rompimentos 
amorosos, somados à humilhação e ao constrangimento em decorrência da publicação 
da intimidade.  

3 PORNOGRAFIA DE VINGANÇA ENQUANTO VIOLÊNCIA 
ALBERGADA PELA LEI MARIA DA PENHA
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Considerando a complexidade da pornografia de vingança, crime dotado de natureza 
jurídica clara de violência intrafamiliar de gênero e instrumentalizado a partir de 
recursos tecnológicos que permitem a exposição descontrolada da sexualidade feminina 
em redes sociais, observa-se que as suas consequências comprometem sensivelmente a 
integridade física e mental das vítimas.

Nessa perspectiva, a aplicação da Lei 11.340/06, popularmente conhecida como 
Lei Maria da Penha, a esses delitos é medida que se impõe, haja vista a percepção 
trandisciplinar das diferenciações de gênero impressa no referido diploma normativo. 
Constituindo parâmetro internacional entre as mais variadas normas jurídicas de 
enfrentamento da violência contra a mulher no mundo, a lei goza do status de principal 
instrumento afeto à problemática no Brasil. 

Esse destaque global da Lei Maria da Penha deve-se principalmente à sua 
preocupação com as mais variadas dimensões da violência, todas consideradas 
igualmente graves e relevantes, bem como o tratamento dessas mediante atenção 
especial que deve ser conferida a vítimas e a agressores, visando não apenas punir, mas 
também prevenir e erradicar  o problema.

Desde a sua promulgação, a Lei Maria da Penha trouxe novos paradigmas ao 
enfrentamento da violência de gênero, não apenas por intentar desnaturalizar a agressão 
contra a mulher normalizada na percepção social, como também, por instituir mais 
assertividade ao sistema de justiça na punição dessas agressões, haja vista a adoção de 
iniciativas aptas a romper com o ciclo de violência. 

O rol de atitudes violentas contra a mulher foi ampliado pela Lei Maria da Penha, 
que além de considerar como violência doméstica as agressões que incidem sobre o 
corpo da mulher, tipificou também as agressões revestidas de fatores psicológicos, 
morais, sexuais e patrimoniais, enumeradas no artigo 7º da mencionada lei.

Diante do exposto, a Lei Maria da Penha se apresenta como o instrumento jurídico 
mais adequado ao tratamento da complexidade inerente à pornografia de vingança, 
considerando a percepção normativa quanto às variadas manifestações da violência 
contra a mulher e a centralidade do conceito de gênero na compreensão dessas.

Aprofundando essa discussão em torno da aplicação da Lei Maria da Penha aos 
casos de pornografia de vingança, Lins (2014) destaca que o referido dispositivo legal 
poderia implicar soluções institucionais muito viáveis e benéficas no trato do crime 
em apreço, haja vista a maior proteção às vítimas trazida pela aderência semântica e 
normativa do tipo penal, contrariando o enquadramento limitado e estrito do Código 
Penal, comumente  adotado pelo sistema de justiça, configurando imperícia no trato da 
modalidade criminosa em questão. Nesse sentido, os tipos penais aplicados aos casos 
concretos de pornografia de vingança são os de difamação e injúria, conferindo-se 
atenção apenas à lesão aos aspectos subjetivo e objetivo da honra. 

A competência para julgamento dos crimes contra a honra nas modalidades injúria 
e difamação, especialmente no caso de divulgação de vídeos e fotos de conteúdo sexual, 
sem que os mesmos sejam significados como violência de gênero intrafamiliar, tem sido 
fixada nos Juizados Especiais Criminais, cuja matéria e procedimentos são disciplinados 
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pela Lei 9099/95, com a nova redação dada pela Lei 11. 313/06.
Antes da promulgação da Lei Maria da Penha, os juizados especiais constituíam 

as unidades jurisdicionais competentes para conhecimento e julgamento dos crimes 
envolvendo violência contra a mulher. Neles as vítimas eram institucionalmente 
revitimizadas por frequentemente serem coagidas a perdoarem seus agressores em 
prol da continuidade da família, inclusive incutindo-lhe culpa e responsabilidade pela 
violência que estariam cronicamente sofrendo (ACRE, 2008).

Nesse sentido, as experiências vivenciadas a partir da eleição dos juizados enquanto 
foro jurídico destinado ao tratamento da violência doméstica revelaram-se extremamente 
problemáticas, haja vista a desatenção completa para com as peculiaridades afetas à 
violência de gênero e ausência de estratégias voltadas ao enfrentamento institucional 
condizente com a complexidade do problema. 

Refinando os termos dessa discussão, Fernandes (2015) pontua que a aplicação da 
Lei 9099/95 aos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher implicou na 
completa anulação de todos os avanços institucionais experimentados pelo Brasil ao 
longo das últimas décadas envolvendo o enfrentamento efetivo da violência. 

Nesse sentido, a matriz principiológica de estruturação dos juizados, condizente 
com o enxugamento dos processos judiciais a partir da resolução rápida das demandas 
de menor complexidade, os crimes de menor potencial ofensivo, revelou-se totalmente 
inadequada às peculiaridades da violência de gênero. Essa lacuna institucional perdurou 
até a data de promulgação da Lei Maria da Penha. 

Entretanto, tal amadurecimento normativo experimentado pelo ordenamento 
jurídico brasileiro desde a promulgação da referida norma é substituído pelo retrocesso 
ante o enfrentamento jurídico insatisfatório da pornografia de vingança no país, em 
decorrência da sua concepção restrita enquanto crime contra a honra e consequente 
fixação de competência jurisdicional nos juizados especiais criminais.

Entre os principais elementos que ilustram parte considerável dos recuos 
institucionais observados a partir da percepção da pornografia de vingança enquanto 
crime contra a honra, dissociado das questões de gênero, observam-se elementos de 
cunho conciliatório, destinados a instrumentalizar o fim da persecução criminal. 

Não há que se ignorar que o que rege a conduta da divulgação de fotos íntimas na 
pornografia de vingança é o estabelecimento de relações de poder.  A mulher vítima é, 
simbolicamente, colocada em posição de submissão às deliberações do seu agressor. 
Este compromete a autoestima daquela, levando-a a pensamentos de desvalorização 
sobre si mesma, como punição de alguém com quem teve um relacionamento.

É, portanto, diante desta alocação de subjetividades entre o masculino e o 
feminino e também diante das expectativas sociais trazidas por este binarismo que se 
insere a violência de gênero enquanto expressão da busca por afirmação dos sujeitos 
dominadores através do poder e do uso da força (GOMES; MINAYO; SILVA, 2005).

Nesse sentido, a pornografia de vingança é visivelmente análoga à conceituação 
trazida pelo Programa para Tecnologia Apropriada em Saúde (PATH, 2002, p.1), o qual 
define a violência contra a mulher como:
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Qualquer ato de violência baseada no gênero que resulta, ou que 
provavelmente resultará em dano físico, sexual, emocional ou 
sofrimento para as mulheres, incluindo ameaças, coerções ou privação 
arbitrária da liberdade, seja na vida pública ou privada. (PROGRAMA 
PARA TECNOLOGIA APROPRIADA EM SAÚDE, 2002, p. 1).

Adotando-se a Lei Maria da Penha enquanto instrumento jurídico hábil para 
enfrentamento da pornografia de vingança, haja vista a compatibilidade entre as 
finalidades da norma e a complexidade do crime, observa-se a maior assertividade do 
tratamento jurisdicional conferido a delitos dessa natureza.  

Entre as principais implicações da aplicação da Lei Maria da Penha sobre o efetivo 
enfrentamento institucional da pornografia de vingança, observam-se as garantias 
processuais que, assegurando a proteção das vítimas, contribuem sensivelmente para 
o deslinde satisfatório do processo. Entre essas, destaca-se a indisponibilidade da ação 
penal, qualificação que opera o compartilhamento de interesses do Estado e da mulher 
e a aplicação de medidas protetivas de urgência. 

Nessa discussão, o problema central não consiste na ausência de preenchimentos 
legais para enquadramento da pornografia da vingança na Lei Maria da Penha, enquanto 
manifestação de violência psicológica de gênero, pois uma parte expressiva dos casos 
acontece motivada pela insatisfação ante o término de um relacionamento efetivo e ou 
sexual preexistente entre as partes.

Valente et.al (2016) afirma que a carência da aplicação da Lei Maria da Penha 
em casos de pornografia de vingança chega a ser surpreendente, não obstante a clara 
identificação de vínculos afetivos entre as partes e a presença cristalina de questões de 
gênero imbrincadas nesse tipo de crime.

Nesse sentido, Santos (1996) destaca a formação estritamente legalista impressa 
na formação acadêmica dos juristas brasileiros enquanto obstáculo para adoção de 
abordagens transdisciplinares e transformação das instituições do sistema de justiça. 
Ancorado no positivismo, no determinismo e no legalismo reducionista, esse instrumental 
teórico não se compatibiliza com a complexidade relacional da modernidade. 

Ante o exposto, o refinamento da percepção jurídica em torno do crime em estudo 
consiste na importância de se perceber a sua natureza jurídica correspondente à violência 
de gênero, manifestada do ponto de vista psicológico e ou moral. 

 
4 DAS VIOLÊNCIAS PSICOLÓGICA E MORAL PERPETRADAS NO CRIME 
DE PORNOGRAFIA DE VINGANÇA

Na Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, acrescenta-se ao rol de violências em 
âmbito doméstico e familiar as violências moral e psicológica. Enquanto a primeira 
refere-se à conduta que causa sofrimento através de calúnias, injúrias ou difamações, 
atingindo de forma agressiva as vítimas, tendo em vista a rigidez com que a sociedade 
ainda valora a moralidade e o exercício da sexualidade femininas, a segunda é 
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caracterizada como qualquer ação ou omissão que fira a autoestima ou comprometa a 
liberdade de desenvolvimento da mulher vítima.

Nesse ponto, destaca-se a pertinência do uso da referida lei para o tratamento do 
crime de pornografia de vingança. Percebe-se que a tipificação desse crime enquanto 
violência moral e psicológica, permeadas por diferenciações de gênero, revela-se muito 
mais adequada para a compreensão dos delitos em discussão do que a mera ofensa 
moral indiferenciada prevista no Código Penal, como mencionado no tópico anterior.

Entre todas as modalidades de violência doméstica contra a mulher criminalizadas 
na Lei Maria da Penha, chama-se especial atenção para a recorrência e a invisibilidade da 
violência psicológica. Essa é cientificamente compreendida como toda ação ou omissão 
que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da 
pessoa (DAY et al, 2003). 

Sua inserção no plano da violência doméstica e familiar é de extrema importância, 
uma vez que, para além de sua alta incidência – representando 31,10% das denúncias 
de violência à Central de Atendimento à Mulher no primeiro semestre de 2016 
(COMPROMISSO E ATITUDE, 2017) –, é a mais frequente entre as jurisdicionadas 
da Vara Especializada em Violência Doméstica de São Luís-MA (2016), representando 
34% das demandas. De modo semelhante, apresentou-se como a segunda denunciada 
com mais frequência no ano de 2013, representando 38% das violências sofridas pelas 
mulheres (DATA SENADO, 2013) a nível nacional. 

Sendo uma modalidade de violência que se desenvolve de modo lento, silencioso, 
cíclico e com alto potencial de dano, a violência psicológica implanta-se inicialmente 
de modo sutil, ocorrendo de modo repetitivo e cronificado e comprometendo 
significativamente a auto-estima e o poder de reação da vítima, alvo de controle, 
constrangimento e humilhações.

É uma “porta de entrada” para as demais modalidades de violência, em que o 
agressor deprecia tanto a auto-estima da vítima, a ponto de lhe fazer crer em seu suposto 
desvalor, humilhando-a ou ridicularizando-a, de modo que chegue a um ponto em que 
não mais reagirá às agressões vindouras (SILVA; COELHO; CAPONI, 2007).

Nessa perspectiva, o comprometimento da integridade psicológica da vítima no 
contexto da violência de gênero enquadra-se perfeitamente à conceituação de violência 
da Organização Mundial de Saúde, que a define como atitudes pautadas no uso da força 
e abuso do poder e que resultam em sofrimento, danos imensuráveis e privações às 
vítimas (DAHLBERG; KRUG, 2007).

Apesar do poder destrutivo inerente a esse tipo de violação baseado na 
desestruturação emocional das vítimas, observa-se a elevada recorrência da violência 
psicológica, o que se dá pela interseccionalidade dessa (SCHRAIBER et al, 2007) com 
as demais modalidades de violência de gênero. 

Art. 7o  São formas de violência doméstica e familiar 
contra a mulher, entre outras:
[...]
II - a violência psicológica, entendida como qualquer 
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conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 
auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas 
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, 
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, 
insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação 
do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause 
prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (grifo 
nosso)

Ademais, os impactos da violência psicológica são profundamente graves na vida 
da mulher vitimada. A literatura da área de saúde vem relatando desde problemas 
emocionais, advindos de crenças de desvalor e autodepreciação, assim como doenças 
psicossomáticas, podendo o quadro geral redundar na prática ou tentativa de suicídio 
por parte da vítima. (FONSECA et al, 2012).

Bruno (1976) afirma que as perturbações ao psiquismo também constituem lesões 
corporais, abrangendo estados de inconsciência ou insensibilidade determinados pelo 
uso de anestésicos ou inebriantes, além do registro de episódios de depressão, desmaios, 
estados confusionais e outras manifestações de perturbação nervosa ou psíquica. Desse 
modo, a produção de dor meramente física é elemento indiferente para a configuração 
de ameaça à saúde, tendo em vista que o sofrimento psíquico também é mensurável e 
periciável (BRUNO, 2015).

Nessa discussão, Fernandes (2015) descreve as consequências da tortura psicológica 
à integridade mental através da enumeração dos seguintes sintomas: transtornos, 
estresse e cognições pós-traumáticas, abuso ou dependência de substâncias, baixa auto-
estima, déficit em solução de problemas, suicídio, entre outros sintomas.

Com a mesma percepção acerca da gravidade da violência psicológica, Sauaia 
e Alves (2015) reúnem fundamentos para sustentar a caracterização deste tipo de 
violência enquanto lesão corporal, haja vista o comprometimento  significativo da 
saúde da vítima em uma perspectiva generalizada, o que se coaduna perfeitamente com 
o enunciado do art. 129 do Código Penal Brasileiro.

Assim, a violência psicológica, manifestação de violência de gênero prevista na 
Lei Maria da Penha, deve ser entendida como vetor da lesão corporal, delito previsto 
no artigo 129 do Código Penal, que prejudica sensivelmente a saúde das vítimas, na 
medida em que interfere diretamente em sua saúde psicológica (SAUAIA; ALVES, 
2015).

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
 Pena - detenção, de três meses a um ano.
 Lesão corporal de natureza grave. 
§ 1º Se resulta:
I - Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de trinta dias;
II - perigo de vida;
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III - debilidade permanente de membro, sentido ou função;
IV - aceleração de parto:
Pena - reclusão, de um a cinco anos.
§ 2° Se resulta:
I - Incapacidade permanente para o trabalho;
II - enfermidade incurável;
III perda ou inutilização do membro, sentido ou função;
IV - deformidade permanente;
V - aborto:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

A interpretação exegética do caput do texto legal, com o uso da conjunção 
alternativa “ou” não deixa dúvidas quanto à intenção do legislador: lesão corporal será 
qualquer acometimento da integridade corporal da vítima, assim também de sua saúde 
de um modo geral, inclusive de modo psicológico. Hungria (1955, p. 313) ao conceituar 
a lesão corporal torna límpido o entendimento ora defendido, afirmando que “o crime de 
lesão corporal consiste em qualquer dano ocasionado por alguém, sem animus necandi, 
à integridade física ou a saúde (fisiológica ou mental) de outrem” (grifo nosso).

Apesar de restarem incontestes os danos resultantes da violência psicológica, 
ainda é rara, no âmbito de todas as instituições do sistema de justiça, a condenação de 
agressores com fundamento principal na prática de violência psicológica ou moral de 
gênero. Isso se deve à invisibilização dessas modalidades de agressões não obstante a 
possibilidade de comprovação dos sintomas mediante perícia técnica.

Essa negligência para com a consideração e punição da violência psicológica e 
moral impossibilita e ou dificulta que se previnam os demais tipos de violência de 
gênero, além de reafirmar o sentimento de impunidade do agressor frente suas vítimas, 
que comumente descrevem essas agressões como mais dolorosas do que a violência 
física, por exemplo.

Rompendo consideravelmente com a praxe de invisibilização da violência 
psicológica, merecem destaque as denúncias oferecidas pelo Ministério Público de 
São Paulo no ano de 2012 e pelo Ministério Público do Maranhão em 2017, na 
figura das Promotoras de Justiça Roberta Tonini Quaresma e Maruschka de Melo e 
Silva Brahuna, respectivamente. 

Pautando-se por uma interpretação da norma penal consentânea à principiologia 
da Convenção de Belém do Pará de 1994 e pela disposição no artigo 6º da Lei Maria 
da Penha, os parquets compreenderam os impactos severos que a situação de violência 
psicológica familiar e doméstica implicaram às vítimas. Considerada uma grave 
violação aos direitos humanos e com a percepção de que as lesões à saúde psíquica 
das mulheres comprometeram seus desenvolvimentos e saúde financeira, culminando 
inclusive com a precipitação de sintomas somáticos nas vítimas, atestados por perícia 
técnica, evidenciando-se o nexo de causalidade entre o comprometimento de saúde das 
mulheres e a violência sofrida, as denúncias pugnaram pela condenação dos agressores 
pelo crime de lesão corporal de natureza grave.
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Elaborada no ano de 2012, a peça processual do Ministério Público de São Paulo 
apresenta uma tese inovadora no tocante à compreensão transdisciplinar da violência 
de gênero, violências decorrentes dessas e seus efeitos reais na vida das vítimas. 
Consequentemente observa-se a proteção efetiva da vítima mediante a combinação do 
tipo penal de lesão corporal com as disposições da Lei Maria da Penha:

[...] O denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu 
a saúde da sua ex-esposa [...] causando-lhe lesão psíquica de 
natureza grave, com incapacidade para as ocupações habituais por mais 
de trinta dias e debilidade da função psíquica, conforme o laudo pericial 
de fls. 231/240.[...] As ameaças e ofensas à esfera psíquica da vítima 
foram praticadas pelo denunciado através de emails [...], mensagens de 
celular, bem como páginas na internet. [...] No ano de 2008, as ameaças 
e perseguições por parte do denunciado tornaram-se mais intensas, 
fato que motivou a lavratura de vários boletins de ocorrência e de atas 
notariais pela ofendida, bem como a concessão de medidas protetivas 
de urgência.[...] Desse modo, a vítima foi diagnosticada com estresse 
pós-traumático (CID 10 F43.1), [...] Portanto, concluímos que a 
examinada sofreu lesão corporal por ofensa à saúde, e de natureza 
grave (por lesão permanente de caráter psíquico).[...] Com efeito, 
extrai-se do mencionado laudo pericial que a ofensa à saúde psíquica 
da vítima resultou em incapacidade para as ocupações habituais 
por mais de trinta dias e em debilidade da função psíquica, pois 
o transtorno de estresse pós-traumático que a acomete perdura 
há mais de um ano [...].Diante do exposto, o Ministério Público 
denuncia L.E.A.B como incurso nos artigos 129, parágrafo 1º, I e 
III, c.c artigo 129, parágrafo 10 do Código Penal, com incidência 
das disposições da Lei nº 11.340/06 [...].  (grifos nossos). (BRASIL. 
Ministério Público do Estado de São Paulo. Promotora Roberta Tonini 
Quaresma. Ação Penal 0038488-38.2011.8.26.0002. Inquérito Policial 
239/2011 - 3ª Delegacia de Defesa da Mulher. 

Seguindo a mesma linha de compreensão, o Ministério Público do Maranhão, nos 
autos do Processo nº 15388-28.2016.8.10.0001, ofereceu denúncia em que reconhece, 
dentre as violências sofridas pela vítima, a modalidade psicológica, cujas consequências 
para a vida pessoal e laboral para a saúde da mulher convergiram para a caracterização 
da violência psicológica como lesão corporal de natureza grave.

[...] conforme cópia de relatório de atendimento médico de emergência 
do hospital UDI ; parecer médico que descreve a somatização do 
contexto de intensa ansiedade no âmbito familiar e jurídico, com 
repercussão marcada na redução de seu desempenho profissional 
e portanto, financeiro; cópias de fotos de rashs cutâneos; declaração 
profissional de seu psicólogo; cópias de relatório do médico alergista/
imunologista; cópias de exames laboratoriais e ainda Relatório Pericial 
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de Lesão à Saúde Psicológica. (BRASIL. Ministério Público do 
Maranhão, Promotora Maruschka de Melo e Silva Brahuna, Processo 
nº 15388-28.2016.8.10.0001, 2017, p. 2)

Ficou evidenciado nos autos que as ações perpetradas pelo agressor tem 
como objetivo prejudicar e perturbar o pleno desenvolvimento de sua 
esposa, afetando profundamente sua saúde física e psicológica, além 
de sua autodeterminação e seu exercício de maternidade. [...] Extrai-se 
das conclusões do Relatório Pericial de Lesão à Saúde Psicológica 
que o episódio de pânico e terror ao qual se viram submetidas mãe 
e filha na data em questão, deu origem ao quadro de Transtorno de 
Estresse Pós-Traumático que acomete a vítima desde então. Com 
efeito, extrai-se ainda do Relatório Pericial que “a vítima vem tendo 
todas as suas ocupações habituais comprometidas há quase dois anos 
[...]”. Diante do exposto, o Ministério Público DENUNCIA H.M.L.S., 
como incursor nos artigos 129, parágrafo 1º, incisos I e II, c/c artigo 
129, parágrafo 10º do Código Penal, com incidência das disposições 
da Lei 11.340/2006 [...]. BRASIL. Ministério Público do Maranhão, 
Promotora Maruschka de Melo e Silva Brahuna, Processo nº 15388-
28.2016.8.10.0001, 2017, p. 3-5)

Percebe-se, nesse sentido, quão fundamental tem sido a consideração das 
complexidades da violência psicológica à saúde da vítima, uma vez que a caracterização 
desta modalidade de violência doméstica e familiar enquanto o tipo penal de lesão 
corporal aproxima-se mais aos anseios da mulher jurisdicionada e a uma resposta eficaz 
do Estado-juiz.

5 DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ESTABELECIDAS NA LEI 
MARIA DA PENHA E SUA APLICABILIDADE AOS CRIMES ENVOLVENDO 
PORNGRAFIA DE VINGANÇA

A implementação das Medidas Protetivas de Urgência - MPUs no texto da Lei 
Maria da Penha, nº 11.340/2006, está, para além do próprio objeto do diploma legal, 
qual seja, a violência doméstica e familiar contra a mulher, como um dos motivos a 
dar-lhe um caráter de lei especial, internacionalmente reconhecida (PASINATO, 2010).

A importância do estudo dessas medidas encontra-se, inclusive, em sua popularidade. 
Segundo dados do Relatório Anual do Conselho Nacional de Justiça – CNJ (2010), as 
MPUs representam cerca de 60% da atuação dos juizados especializados em violência 
doméstica de toda a jurisdição nacional.

No que diz respeito às medidas protetivas de urgência, há o escopo 
específico de proteger a mulher em situação de violência doméstica 
e familiar em caso de risco iminente à sua integridade pessoal. Tais 
medidas representam o maior acerto da Lei Maria da Penha, e sua 
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eficácia e inovação são elogiadas na doutrina até mesmo por autores que 
oferecem, via de regra, críticas à mencionada conquista (LAVIGNE; 
PERLINGEIRO, 2011, p. 291).

Tal dado, como bem aponta Pires (2010), dá-se não só pelas facilidades que o 
trâmite destas medidas concedem à autora, como também por se valerem de um viés 
mais protetivo, no qual o agressor – geralmente pessoa com quem guarda vínculo de 
afeto – somente será encarcerado quando da desobediência da medida protetiva de 
urgência.

Especificamente em relação ao texto legal, as MPUs estão previstas no Capítulo 
II da Lei Maria da Penha, distribuindo-se expressamente entre os artigos 18 a 24 do 
diploma legal e dividindo-se entre as normas referentes ao processamento das mesmas, 
artigos 18 a 21; as medidas que obrigam o agressor, artigo 22; e aquelas voltadas à 
mulher ofendida, artigos 23 e 24. 

Quando do processamento das Medidas Protetivas de Urgência – Seção I, Capítulo 
II da Lei –, este se inicia ainda nas delegacias de polícia, quando a mulher busca a 
autoridade policial a fim de fazer cessarem situações emergenciais de dano ou perigo 
de dano à sua integridade física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. A partir de 
então, é enviado expediente para que o magistrado competente conceda no prazo de 
48 horas a medida que conceber cabível, com registro e autuação separados tanto do 
inquérito policial, quanto da própria ação penal. (LAVIGNE; PERLINGEIRO, 2011)

No que tange às medidas impelidas ao autor, a Seção II do diploma legal imputa 
uma série de providências de caráter imediato a serem tomadas pelo magistrado a fim 
de se resguardarem não só a mulher, mas seus familiares e até testemunhas da violência 
sofrida ou ameaça de violência.

Sendo, portanto, medidas adotadas pelo magistrado em sede de cognição sumária, 
sem oitiva da parte afetada, estas não são definitivas, servindo, sim, para a interrupção 
dos quadros de reiteração da violência em ambiente familiar e doméstico em caráter 
emergencial, de modo a garantir que a mulher não seja violada em seus direitos em que 
há risco iminente de transgressão pelo seu agressor (BELLOQUE, 2011).

Já nas medidas protetivas de urgência à ofendida, Seção III, artigos 23 a 24, têm-se 
um rol de medidas estendidas a seus dependentes. Inicialmente, no artigo 23, observam-
se as modalidades de medidas oferecidas à vítima. Em relação ao artigo 24, têm-se a 
proteção ao direito patrimonial da mulher vulnerabilizada, com medidas que vão desde 
a restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor, até o impedimento deste 
em celebrar atos e contratos de compra e venda e locação de propriedade em comum 
com a vítima, ou mesmo a suspensão de procurações conferidas pela mulher ao agressor.

Reporte-se que as Medidas Protetivas de Urgência, mesmo que em determinados 
casos já se vejam previstas em outras legislações do ordenamento jurídico pátrio, 
representam avanço do legislador, uma vez que este coloca a centralidade e especificidades 
decorrentes da situação de vulnerabilidade da mulher em casos de violência doméstica, 
servindo para sintetizar e sistematizar todos os instrumentos possíveis para a proteção 
da mulher agredida em caráter de urgência. O que antes era efetuado de modo isolado 
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em ações próprias – Varas Cíveis, Penais, de Família –, ignorando-se o viés emergencial 
da aplicação das normas para resguardo das mulheres, passa a ser encarado idealmente 
sob um viés dos binarismos de gênero (HEERDT, 2011).

É nesse ínterim que se vislumbra a possibilidade, portanto, da aplicação das 
Medidas Protetivas de Urgência aos casos de pornografia de vingança em consequência 
da instauração de um poder simbólico do homem em relação à mulher que deseja 
punir. Percebe-se que a ampliação da proteção das vítimas deste tipo de crime em 
caráter imediato com a implementação das MPUS não só a resguardará, como também 
resguardará seus familiares e até suas testemunhas. 

A tutela de urgência possuirá, ainda, o condão de impedir futuras lesões ao 
psicológico da vítima, impedindo-se, por exemplo, que o réu entre em contato por 
qualquer meio de comunicação com a mulher ou familiares para ampliar os danos 
causados pela divulgação da intimidade feminina, abstenha-se de divulgar qualquer 
material íntimo da vítima ou ainda esteja sujeito a quaisquer outras medidas que o 
magistrado julgar pertinente de serem aplicadas ao caso concreto.

É nesse sentido que cabe a consideração cuidadosa quanto à aplicação da 
reeducação do agressor como Medida Protetiva de Urgência. Tal entendimento, 
consubstanciado na previsão do artigo 45 da Lei Maria da Penha e ancorado no rol 
meramente exemplificativo do artigo 22 da mesma lei, possibilita que a violência moral 
e psicológica cometida no crime de pornografia de vingança não venha a reincidir, vez 
que seu motor propulsor é a naturalização de uma dinâmica de gênero em que o homem 
acredita ser dono da corporalidade feminina. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Maria da Penha representa um avançado instrumento legal para tutela de 

mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Dentre as modalidades de violência 
albergadas pelo diploma legal encontram-se a psicológica e a moral.

Nesse sentido, a literatura médica é vasta em consubstanciar as inúmeras 
consequências dessas modalidades de violência para a saúde da vítima, inclusive sua 
saúde física, sendo, portanto, considerada por alguns doutrinadores e encontrada em 
algumas jurisprudências como o tipo penal de lesão corporal.

Mais adiante, demonstrou-se como o crime de pornografia de vingança é 
caracterizado como violência de gênero, sendo uma forma do agressor punir a vítima 
e reiterar comportamentos patriarcais e sexistas introjetados por aquele. Dessa forma, 
concebe-se como mais efetiva a aplicação da Lei Maria da Penha a mulheres vitimadas 
pela divulgação de sua sexualidade na internet, com a consequente aplicação de Medidas 
Protetivas de Urgência, com especial atenção à reeducação do agressor, a fim de se dar 
maior efetividade ao dispositivo de proteção mais acessado por mulheres vítimas de 
violência de gênero em âmbito doméstico e ou intrafamiliar: as Medidas Protetivas de 
Urgência previstas na Lei 11340/2006.
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A VIOLENCIA CONTRA A MULHER: RAÍZES HISTÓRICAS E EXPRES-
SÕES CONTEMPORÂNEAS

Carla Rafaela Pinheiro
Erica Vanessa Ramos Costa

1 INTRODUÇÃO

A relação entre o homem e a mulher na sociedade é permeada por relações de 
poder em maior ou menor grau, estas expressam parte das desigualdades que são 
intrínsecas às relações de gênero.

As relações de gênero, como categoria histórica analítica, oferece re-
flexões e explicitações sobre as práticas culturais e sociais que condi-
cionam as formações identitárias dos sujeitos, no caso de ser homem e 
ser mulher. De tal modo, que ser homem ou mulher não é definido pelo 
sexo biológico de cada um/a, mas a partir de relações sociais e culturais 
que determinam lugares, deveres e direitos distintos conforme a iden-
tidade de gênero atribuída. (COSTA; MADEIRA; SILVEIRA, ano não 
informado, p.226)

As ditas características femininas e masculinas são estabelecidas para forta-
lecer a hierarquização do poder atribuído ao homem. A perspectiva conservadora 
delineia o perfil para a mulher: delicada, frágil, incapaz de tomar decisão, pacien-
te, dedicada, cuidadosa, sensível, etc. Já o homem é forte, viril, corajoso, dinâmico, 
preparado desde criança para governar, etc. Esses estereótipos expõem um claro 
direcionamento do homem a assumir papéis de comando, enquanto a mulher é dire-
cionada a lugares que a tomada de decisão não altera a ordem e s t a b e l e c i d a .  
Esses elementos fomentam as desigualdades.

É importante destacar que a mulher já sofria perseguição na Idade Média. Nes-
se sentido as mulheres que assumissem posição de destaque ou que não seguissem 
o que era estabelecido eram perseguidas, humilhadas, assassinadas, etc. A justifi-
cativa para tanta opressão era de que essas mulheres eram bruxas e que deveriam 
ser banidas da sociedade.

O ódio contra as mulheres chegou ao auge nos grandes movimentos
de perseguições às bruxas, que ocorreram no final Idade Média e ti-
veram uma roupagem religiosa – católica ou protestante. Centenas de 
milhares de mulheres foram presas, torturadas e assassinadas brutal-
mente na Europa e, depois, no Novo Mundo. O simples fato de serem 
mulheres que se destacavam nas suas comunidades pesou muito sobre 
o seu trágico destino. (BUONICORE, p.3, 2007)

Para reproduzir a dominação utilizam-se as instituições que possuem discursos 
com um grande alcance ideológico, como, por exemplo, Igreja e a Família. Isso 
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acontece com o objetivo de fortalecer a ideia de posse do homem sobre a mulher, 
bem como a subordinação da segunda ao primeiro. Quando a mulher contesta sua 
condição, o homem utiliza a força, que como já citado, foi um traço atribuído ao 
perfil masculino, como mecanismo de punição, evitando que essa estrutura da so-
ciedade sofra alterações.

Analisar a processualidade do fenômeno da violência contra a mulher é im-
prescindível, para se compreender o desenvolvimento das relações sociais e princi-
palmente entender a violência contra a mulher como um produto oriundo dessa base 
social construída, em que o homem centraliza o poder, explora e domina as mu-
lheres. Assim, este artigo é composto por considerações históricas sobre a violência 
contra a mulher; e a parte seguinte que desvela a ligação orgânica existente entre as 
categorias: processos de reprodução das relações sociais e o fenômeno da violência 
contra a mulher; seguida de uma última seção que traz considerações à guisa de 
conclusão prévia.

2 AS RAÍZES HISTÓRICAS DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER A PAR-
TIR DA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA

A busca pelas raízes históricas da violência contra a mulher é sem dúvida um 
exercício complexo, porém necessário, visto que, essa análise possibilita entender 
o processo de submissão, exploração e dominação que as mulheres são colocadas. 
Compreender esses aspectos e sua influência nas relações sociais é um esforço in-
dispensável que permite analisar as bases na qual a nossa sociedade foi estruturada 
e como as construções sociais contribuíram para que a violência contra a mulher se 
geste e se fortaleça de uma sociedade para outra.

A colonização do Brasil influenciou a estrutura da sociedade que se apresenta 
até os dias atuais, isto é, a ideia de que caberia ao homem ser responsável pela famí-
lia, bem como ser centralizador do poder que se delineia nesse período e atravessa as 
sociedades, através do conservadorismo e da moral. Dessa forma, esses elementos 
constroem um modelo de organização social que a mulher é colocada em condição 
de submissão e exploração. Essa hierarquia atribuída ao homem por muito tempo 
não foi contestada, sendo naturalizada e legitimada pela sociedade.

Nessa perspectiva, tem-se uma construção de papéis sociais diferentes para ho-
mens e mulheres, que são determinados não por aspectos biológicos, mas por uma 
construção social. Ao nascer a criança tem seu papel e comportamento definidos 
pela sociedade e reforçado sejam pelos brinquedos, formas de comportamentos ou 
espaços que cada um deve ocupar. Esses aspectos são utilizados como direcionado-
res do homem ao espaço público e a mulher ao privado.

 Apresenta- se o período colonial brasileiro como marco das relações 
de poder e da dominação masculina. O código Filipino, legislação do 
período colonial que permaneceu vigente no Brasil até o século XIX, 
permitia que o marido assassinasse a esposa adúltera. Também era fa-
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cultado aos homens o enclausuramento forçado da esposa e filhas. Os 
recolhimentos, instituições criadas para abrigar mulheres com vocação 
para a vida religiosa sem que fossem obrigadas a fazer votos solenes 
como as freiras, tornaram-se por conta disto verdadeiras prisões femi-
ninas. (LAGE; NADER, 2012, p. 287)

Durante muito tempo a violência contra a mulher foi tratada como invisível e 
naturalizada pelo Estado, que não reconhecia essa questão como um problema so-
cial e de necessária intervenção. Por um longo período esse fenômeno ficou restrito 
ao âmbito privado, desta forma caberia ao casal resolver, vale ressaltar que atual-
mente ainda escuta-se a frase “em briga de marido e mulher, não se mete a colher”. 
Essa omissão por sua vez trouxe como consequência a morte de várias mulheres, 
além daquelas que convivem com as marcas deixadas pela violência, seja no corpo 
ou na alma.

[...] Na história do Brasil, durante muito tempo, a violência sofrida pe-
las mulheres não era considerada um problema social que exige a in-
tervenção do Estado, pelo fato de ocorrer, sobretudo no espaço domés-
tico e em meio a relações conjugais e familiares. Apesar de um grande 
numero de mulheres de todas as classes sociais serem cotidianamente 
submetidas à violência de vários tipos, isso era visto como questão de 
ordem privada. (LAGE; NADER, 2012, p. 287).

Infelizmente as mulheres são expostas constantemente a algum tipo de vio-
lência, seja física, psicológica, moral, patrimonial ou sexual. O ápice da violência 
ocorre com o assassinato da mulher, pela condição de ser mulher, ou seja, a morte é 
o ponto final quando não ocorre a ruptura com o ciclo da violência no qual a mulher 
está inserida.

Essas considerações são obrigatórias para captar o processo de constituição 
dessa problemática que se apresenta como uma das formas mais cruéis de violação 
dos direitos. Ao passo que se percebem as desigualdades como construções sociais 
possibilita-se um processo de desconstrução, além de criar estratégias que visam 
promover a educação dos indivíduos e a partir disso modificar a sociedade. Vislum-
brando uma sociedade mais justa e igualitária, onde a mulher possa ocupar os mes-
mos espaços que os homens sem precisar a todo instante mostrar sua capacidade.

A realidade está em movimento e os fenômenos passam por alterações assu-
mindo novos formatos. No caso da violência contra a mulher identificar sua forma-
ção é essencial para problematizar os resquícios oriundos da colonização que ainda 
apresentam-se na atualidade.

2.1 Do patriarcado à incorporação da sociabilidade burguesa no Brasil

O patriarcado configura-se como um sistema que aponta a figura masculina 
como detentora do poder, isto é, coloca o homem em evidência ao direcionar uma 
hierarquia social que gera desigualdades. Esse sistema surgiu no período Colonial, 
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mas também se manifesta no Império e na República.
A subordinação das mulheres no primeiro momento era direcionada ao pai e pos-

teriormente ao marido. A mulher era vista e tratada como propriedade e que deveria 
submissão e obediência aos pais e maridos. Para Lage e Nader (2012, p 287) 

A ideologia patriarcal, que estruturava as relações conjugais e fa-
miliares desde o tempo em que o Brasil era uma colônia portuguesa, 
conferia aos homens um grande poder sobre as mulheres, justifican-
do atos de violência cometidos por pais e maridos contra filhas e 
esposas.

A ideologia patriarcal não desapareceu na transição para a sociedade burguesa, 
sua influência permaneceu no novo modelo de produção que se estruturava, isso 
quer dizer que o pensamento conservador e moralizante acompanhou essa passa-
gem e interferiu na forma que a mulher é inserida no mundo do trabalho.

No século XIX, com o fim da escravidão no Brasil e o início do processo de 
industrialização e urbanização foram presenciadas alterações no campo econômico 
e social e com isso evidenciaram-se mudanças no que diz respeito à inserção da mão 
de obra feminina nas fábricas e em outros espaços de trabalho.

O setor industrial em expansão arregimentou um número significativo 
de crianças e mulheres em diferentes setores. Na fiação e tecelagem 
(algodão, seda, juta e lã), mulheres e meninas eram cerca de 70% do 
total da mão de obra empregada. No setor de vestuário, confecções de 
roupas, camisas, malharias, produção fabril de rede, fitas, bordados, ta-
mancos, chapéus e alimentos (massas, biscoitos e chocolates), mais da 
metade dos trabalhadores eram mulheres. Elas também atuavam na ma-
nufatura de cigarros, charutos e fumos, tocador, fósforo, velas e sabão. 
(BORELLI; MATOS, 2012, p 128)

No início alguns espaços tinham a participação feminina reduzida e com me-
nos visibilidade, pois atributos ditos femininos como paciência, doçura, delicadeza 
as desqualificavam para exercer certas funções. Nesse sentido, era comum observar 
mulheres desempenhando suas atividades em péssimas condições de trabalho, espa-
ços insalubres, jornadas excessivas, que chegavam a durar de 12 a 14 horas diárias; 
além de uma desvalorização tanto no aspecto monetário quanto social.

Mesmo já ocupando espaço no mercado de trabalho a mulher tinha seu trabalho 
questionado e apresentado como provisório, visto que, a todo instante enfrentava 
o reforço que era apenas uma extensão do trabalho doméstico. Foi quando a econo-
mia sinalizou uma necessidade da força de trabalho feminino que houve transfor-
mações no sentido de incorporá-la.

Para Borelli e Matos (2012, p 142):
[...] as mulheres só adquiriram o direito de trabalhar sem a autorização 
do marido em 1943 e apenas com o Estatuto da Mulher Casada (1962) 
é que se retirou do Código Civil o direito do marido de impedir sua 
esposa de trabalhar fora do domicílio.
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O Sistema capitalista surgiu como um modelo de produção inovador, pois a 
ideologia burguesa prega uma ideia de igualdade que não se concretiza na prática. 
Cultiva um discurso de transformação e ruptura com a dominação imposta pelos 
regimes anteriores, porém não é isso que se verifica, já que a ordem estabelecida 
não registra alteração.

No modo de produção capitalista o trabalho não se configura como mecanismo 
de transformação dos indivíduos ao passo que proporcione autonomia, mas sim 
como uma mercadoria que gera lucro, ou seja, o capital entende a força de trabalho 
como uma mercadoria que gera riqueza a partir da exploração e apropriação da mais-
-valia produzida pelos trabalhadores.

Nesse contexto as desigualdades ampliam-se e afetam a vida dos sujeitos com 
mais intensidade, visto que, as novas configurações de trabalho são marcadas por 
precarização, desemprego, flexibilização, aumento da informalidade, etc. Esses ele-
mentos afetam de forma diferenciada homens e mulheres. Feito esse recorte no 
mundo do trabalho é preciso entender o conceito de divisão sexual do trabalho.

A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social
decorrente das relações sociais entre os sexos; mais do que isso, é um 
fator prioritário para a sobrevivência da relação social entre os sexos. 
Essa forma é modulada histórica e socialmente. Tem como caracterís-
ticas a designação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mu-
lheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos 
homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, reli-
giosos, militares etc.). (HIRATA; KERGOAT, 2007, p 599)

Hirata e Kergoat (2007) salientam que essa divisão sexual do trabalho se es-
tabelece em dois eixos: o de trabalho para homem e trabalho para mulher e o de 
hierarquia que agrega um valor mais elevado ao trabalho do homem em detrimento 
ao trabalho realizado pela mulher.

Mesmo com os avanços conquistados pelas lutas dos movimentos feministas é 
importante pontuar que as mulheres ainda se deparam com remunerações inferio-
res, além de se ter um número menor de mulheres exercendo cargos de chefia nas 
organizações. Refletir sobre as primeiras formas de inserção das mulheres no mun-
do do trabalho cria condições para entender as violências e os abusos cometidos 
contra as mulheres nesse espaço.

A mulher ao participar de um processo seletivo tem sua vida devastada, apli-
cam-se questionários invasivos que funcionam como uma espécie de mecanismo 
investigativo que tem o objetivo de detectar informações que pode atrapalhar o de-
senvolvimento do trabalho. É valido ressaltar que o homem ao concorrer uma vaga 
não tem sua vida exposta e nem precisa por a prova sua capacidade.

O conservadorismo e o machismo ainda estão presentes nos espaços de traba-
lho e possibilitam a ocorrência de abuso sexual e moral. De acordo com os dados da 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

88

VIOLÊNCIA

Organização Internacional do Trabalho, publicado no site do Tribunal Superior do 
Trabalho, aponta que 52% das mulheres já sofreram assédio sexual.

O assediador, geralmente, ocupa um cargo superior ao da vítima dentro das 
empresas e isso faz com que muitas mulheres não denunciem, seja por medo da ex-
posição, cupabilização ou retaliação. Isso ocorre devido ao machismo que está en-
raizado na nossa sociedade, em que se busca responsabilizar a vítima pelo abuso e 
eximir o agressor das suas responsabilidades.

2.2 Retrocessos em tempo de avanço: a reprodução da sociedade burguesa em 
tempos de conservadorismo

No decorrer dos anos registra-se avanços significativos nas políticas públicas de 
enfrentamento a violência contra a mulher no Brasil, porém constata-se que tam-
bém teve uma ascensão do conservadorismo e da moral nos últimos anos, atrelado 
a retrocessos e ataques aos direitos conquistados através das lutas dos movimentos 
sociais.

Pontua-se como marco na busca pela efetivação dos direitos das mulheres a 
criação da lei 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, essa lei completou 
11 anos da sua implantação e surge como dispositivo legal que tem o objetivo de 
coibir, punir e erradicar a violência contra a mulher.

Outro marco é lei 13.104/2015, Lei do Feminicídio, que nomeia os crimes co-
metidos contra as mulheres pela condição de ser mulher. Esse instrumento coloca 
em evidência e possibilita estatísticas reais dessa problemática.

De acordo com o site “Observatório da Mulher”1, que é organizado pelo Sena-
do Federal, em 2013, anterior a aprovação da lei do Feminicídio realizou-se uma 
consulta pública no intuito de verificar a percepção da sociedade em tornar o as-
sassinato de mulheres vítimas de violência doméstica e familiar em crime hedion-
do. Verificou-se que 76% da população se manifestaram contra, enquanto 24% se 
posicionaram a favor. Portanto, esse dado expõe o quanto o machismo ainda está 
presente na sociedade.

Os avanços são perceptíveis tanto no ordenamento jurídico com leis que apre-
sentam punições mais severas e conceitua a violência, quanto nas políticas públicas 
de enfrentamento e atendimento às mulheres vítimas de violência. Durante muito 
tempo as mulheres lutaram pelo protagonismo e o respeito, além de sua inserção em 
campos com maior visibilidade e relevância social.

Em contrapartida aos avanços vivenciados nos últimos anos presenciamos uma 
intensa mobilização pelo resgate da opressão e submissão da mulher. Observa-se 
que o machismo e o conservadorismo estão presentes nos ambientes que deveriam 
ser de garantias de direito, bem como nos discursos dos representantes do executi-
vo, judiciário e legislativo.

Recentemente houve uma reforma ministerial que atacou os ministérios criados 
para garantir os direitos dos grupos mais invisíveis aos olhos da sociedade e do 
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poder público, além da exclusão no primeiro momento da figura feminina a frente 
dos ministérios o que caracteriza uma tentativa de novamente retirar a mulher de 
lugares de comando.

Acompanha-se a aprovação de medidas que procuram reduzir o papel da mu-
lher na sociedade e em consonância a isso se apresenta manifestações que enfati-
zam a importância da mulher no lar ou mesmo na organização da família. Dessa 
forma, percebe-se um estímulo dos governantes, que tem uma orientação machista 
e conservadora e dos setores conservadores da sociedade, por uma tentativa de 
apagar conquistas e retirar a prioridade e a relevância de ações que tem o intuito de 
estabelecer uma igualdade de gênero.

Portanto, na atual conjuntura verifica-se um desmonte dos direitos e a busca por 
aprovação de reformas que visam beneficiar as elites que se apoiam nesse avanço 
conservador para intensificar o seu processo de exploração e de lucro, isto é, os 
retrocessos não estão desconectados do capital, pois o regate de práticas antigas 
acontecem para atender os interesses da burguesia.

3 AS EXPRESSÕES CONTEMPORÂNEAS DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER

Como expressão da questão social, a violência contra a mulher vem assumin-
do notoriedade e espaço na cena pública. Percebe-se que “o ser mulher”, a partir 
do Brasil Colônia, representava uma condição de subalternidade legitimada pelas 
instituições e pela reprodução das relações sociais. Um longo percurso histórico 
foi necessário para que o Brasil galgasse degraus no reconhecimento do direito da 
mulher bem como os direitos inerentes à questão de gênero.

É fato que o garantimento documental do direito em forma de lei não assegura 
a efetividade e a proteção da mulher. Dentre os fatores que evidenciam tal afirma-
tiva cita-se: a dificuldade do autorreconhecimento por parte da mulher da vivência 
de situação de violência, primeiro por imaginar que esta situação é distante de sua 
realidade; segundo por não reconhecer que certos atos configuram violência. Outro 
fator que se evidencia é o peso que a moral burguesa impõe à mulher que resolve 
publicizar a violência sofrida, pois entende-se, por este viés de pensamento, que a 
mulher deve ser culpabilizada pela situação. Isso ocasiona um fenômeno conhecido 
como individualização da questão social, ou seja, esta perde, erroneamente, seu ca-
ráter público e se torna demanda privada cabendo ao individuo resolvê-la em detri-
mento da intervenção do Estado. Um terceiro fator pode ser citado: toda lei para ser 
efetivada necessita de um arcabouço institucional que abarque as ações necessárias 
para a práxis que objetiva a proteção à mulher; caso este aparato institucional não se 
mostre eficaz a lei pode tornar-se letra morta, levando ao agravamento do cenário 
nacional sobre as situações de violência contra a mulher.

Nestes termos, faz-se necessário analisar a categoria violência enquanto ponto 
teórico fulcral para a categorização dos tipos de violência que as mulheres estão 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

90

VIOLÊNCIA

sujeitas. A categoria violência apresenta caráter polissêmico próprio da sua pluri-
causalidade. Minayo (1998) traz duas correntes teóricas para se pensar a violência: 
a primeira com determinantes sociobiológicos que afirma que a violência é uma 
necessidade biológica, psicológica e social dos indivíduos; e a segunda corrente 
teórica lança seus fundamentos na premissa que a violência é de caráter unicamente 
social e, portanto, teria como gênese as situações de desordem social que a depender 
do contexto pode naturalizar- se como prática. Assim, pontua-se:

Aqui se argumenta em favor da relação dialética entre indivíduo e 
sociedade, e não da prioridade do primeiro sobre a segunda. Marx e 
Engels (1971, p. 146) exprimiram bem esse ponto de vista ao afirma-
rem que: ‘O homem desenvolverá sua verdadeira natureza no seio da 
sociedade e somente ali; razão pela qual devemos medir o poder de 
sua natureza não pelo poder do indivíduo concreto, mas pelo poder da 
sociedade.’ (MINAYO, p.517, 1998).

Denota-se a ligação orgânica existente entre o indivíduo e as relações sociais, 
que tenderão a ser reproduzidas por este através do convívio social, num processo 
de socialização permeado pela coercitividade, generalidade e exterioridade2. Nes-
te sentido, a violência enquanto fenômeno social tem ligações intrínsecas com os 
processos de socialização. Entretanto, a violência como fator multiplamente deter-
minado não deve ser analisado como categoria monolítica, posto que as ressalvas 
conjunturais e históricas devem ser observadas.

3.1 Da violência contra a mulher e os processos de socialização: considera-
ções iniciais sobre a reprodução social da violência.

Ao longo dos anos o fenômeno da violência contra a mulher tornou- se campo 
de pesquisas das mais diversas áreas. A violência contra a mulher possui várias 
manifestações: violência psicológica, violência física, doméstica, intrafamiliar, vio-
lência sexual, violência de gênero, etc. Para além da definição de concepções sobre 
esses tipos de violência, tem-se que observar pontos importantes: existem linhas 
tênues que separam esses tipos de violações; contextos sociais aparentemente es-
táveis, como por exemplo, o casamento, não garante a ausência de violências; em 
uma relação abusiva pode haver uma multiplicidade de violação de direitos contra 
a mulher. Desta forma, não há como determinar em padrões situações de violência. 
Todavia, a ligação orgânica entre violência e relações sociais deve ser desvelada 
pelo prisma da reprodução social.

Sobre a reprodução social, Marx (1985) pontua que o ser humano se torna tal a 
partir do exercício do trabalho, e ele o faz para satisfazer suas necessidades de so-
brevivência. À proporção que as necessidades iniciais são satisfeitas surgem novas 
necessidades dentre elas a de socialização com outros indivíduos. E nesta interre-
lação ocorrem os processos de troca de experiências. Consequentemente surgem 
instituições, regras e normas que passarão a nortear o convívio em sociedade, bem 
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como referências comportamentais que assumem configurações diferenciadas a de-
pender dos contextos históricos, de terminações econômicas, sociais e psicológicas.

Como sinalizado anteriormente, a violência surge a partir da desordem social, 
mas podendo ser naturalizada. Quando se traz esta perspectiva para a análise da 
violência contra a mulher, é imprescindível que se lance olhares específicos para a 
história do Brasil e para a formação da sociedade brasileira, que se mostra fecunda 
de elementos para que se compreenda o cenário atual da situação feminina.

Como exposto, a formação da sociedade brasileira é marcada pelo patriarcado 
e pela subalternidade da mulher. Aguiar e Gualivanes (2016) afirmam que tal con-
texto deita raízes na formatação da sociabilidade  burguesa com a consolidação e 
o amadurecimento do modo de produção capitalista. Assim as autoras citam alguns 
fatores que evidenciam a instauração do patriarcado como por exemplo: a defini-
ção do padrão social da monogamia que projeta o “ser masculino” como superior 
ao feminino. E, nas palavras de Marx e Engels (1945), transforma a mulher em 
propriedade do homem, seja este marido ou pai. Tal formatação societal tornou-se 
“natural” e “óbvia” pelo processos de reprodução social.

Para Walby (1990), a análise do fenômeno da violência [...] a luz do 
conceito de patriarcado define esse fenômeno como historicamente 
determinado pelas estruturas de dominação masculina, cujo elemento 
chave constitui o exercício de poder entre os gêneros. (AGUIAR e GA-
VILANES, p. 101, 2016).

Assim, as autoras consideram que a violência contra a mulher possui funda-
mentos nas densas relações de poder no que concerne o gênero. Estas relações de 
poder são reproduzidas pelo aparato institucional, na sexualidade e etc. A ação de 
dominar a mulher acaba sendo encarada como característica precípua da masculini-
dade. Logo, o movimento de conjunturas históricas amalgamadas na sobreposição 
do homem sobre a mulher é o substrato para o surgimento de situações de violência 
contra a mulher.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Grandes avanços legais foram conquistados para a defesa das mulheres em situ-
ação de violência. Desta realidade concreta deve-se abstrair o fato que, se estas legis-
lações foram feitas é porque determinada expressão da questão social necessita de 
resposta, ou seja, tornou-se evidente a tal ponto que exigiu do Estado uma resposta.

Mediante este cenário, o arcabouço legal e punitivo torna-se necessário. To-
davia, não se configura uma solução por si só, visto que o fenômeno da violência 
contra a mulher é multiplamente e historicamente determinado. Assim, múltiplas 
intervenções são necessárias. Partindo do pressuposto, previamente discutido neste 
artigo, de que a violência contra a mulher possui força propulsora na reprodução 
social, alternativas que modifiquem essa reprodução social de poder do homem 
sobre a mulher se fazem emergentes somadas à efetividade do arcabouço legal de 
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proteção a mulher.
Essas alternativas estão ligadas diretamente à educação nos seus mais diver-

sos níveis e tipos: da educação doméstica, a educação escolar e etc. De fato, para a 
construção de novas formas de se conceber a relação social entre homem e mulher, 
um percurso histórico é necessário. Entretanto, não se deve imaginar que a história 
seguirá naturalmente o caminho de emancipação da mulher. O cenário que se coloca 
é de contradição: de um lado percebe-se os discursos conservadores que sustentam 
a dominação masculina e por outro lado a resistência, principalmente dos movi-
mentos sociais em defesa das mulheres. Observa-se a premissa da dialética onde 
tese e antítese se fazem presentes e dessa correlação de forças uma síntese tomará 
configurações específicas. Cabe a cada um de nós tomarmos posicionamento crítico 
reflexivo sobre esta realidade e contribuir para a síntese que deve ser construída.
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NOTAS
1 Pesquisa retirada do site Observatório da Mulher, disponível em: https://www12.
senado.leg.br/institucional/datasenado/publicacaodatasenado?id=somente-um-em- ca-
da-quatro-internautas-que-participaram-de-enquete-mostrou-se-a-favor-da-pro-
posta-que-torna- crime-hediondo-o-assassinato-de-mulheres-vitimas-de-violen-
cia-domestica-e-familiar, acesso em: 16/10/2017.

2 Características do fato social em Durkheim (1985): referencia a socialização dos indi-
víduos que nascem cercados por determinações sociais gerais e exteriores a ele e que 
são passíveis de coerção moral ou política em face do descumprimento.
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A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER: uma análise acerca da 
dificuldade de identificação de uma agressão invisível

Débora Vanessa Caús Brandão
Gabriela Serra Pinto de Alencar

Maria da Glória Costa Gonçalves de Sousa Aquino

1 INTRODUÇÃO

A Lei nº 11.340, sancionada em 7 de agosto de 2006, completou dez anos de 
vigência no ano de 2016. Trata-se de dispositivo responsável por criar mecanismos 
para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ocorre que, de acordo 
com o Mapa da Violência de 2015, mesmo após a entrada em vigor da Lei Maria da 
Penha, houve aumento no número de homicídios de mulheres no Brasil. Ao restringir 
a pesquisa ao período compreendido entre 2003 e 2013, o Mapa da Violência (2015, 
p. 15) identificou que o número de homicídios de vítimas do sexo feminino passou de 
3.937 para 4.672. 

 Nesse sentido, é possível perceber que a mera proteção legal não é suficiente para 
garantir a integridade – física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial – da mulher, 
destacando-se a relevância de discussão da Lei Maria da Penha sob o aspecto da 
efetividade1. Entre as diversas modalidades de violência contra a mulher, destaca-se a 
violência psicológica, prevista no inciso II, do artigo 7º, da Lei nº 11.340/06, que assim 
prevê: 

A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe 
cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique 
e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar 
suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, 
constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, 
exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que 
lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. (BRASIL, 
2006).

Do ponto de vista doutrinário, Cunha (2007, p. 37) sustenta que:
Por violência psicológica entende-se a agressão emocional (tão ou mais 
grave que a física). O comportamento típico se dá quando o agente 
ameaça, rejeita, humilha ou discrimina a vítima, demonstrando prazer 
quando vê o outro se sentir amedrontado, inferiorizado e diminuído, 
configurando a vis compulsiva. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) considerou a agressão psicológica como a 
mais presente no âmbito intrafamiliar, de modo que sua naturalização é apontada como 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

96

VIOLÊNCIA

estímulo a uma espiral de violências, podendo resultar, inclusive, em feminicídio. Isto 
porque, segundo o Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde de 2002, realizado pela 
OMS, a maioria das mulheres deixa e retorna várias vezes ao relacionamento antes de 
finalmente decidir dar um fim à relação. O processo inclui períodos de negação, de culpar 
a si mesma e de sofrimento, antes de a mulher chegar a reconhecer a realidade do abuso 
e identificar-se com outras mulheres em situações semelhantes. (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DE SAÚDE, 2002, p. 102). Um dos fatores responsáveis pelo retorno 
da mulher ao relacionamento abusivo é porque tem muito a perder do ponto de vista 
econômico, porque empobrece mais que o homem; do ponto de vista social e moral 
porque a guarda física dos filhos, de ordinário fica com a mãe, o que diminui sua 
possibilidade de reestruturação social e/ou consolidação da carreira profissional. A 
violência psicológica opera a inversão da culpa, contribuindo para que a mulher não 
identifique que está sendo vítima de violência e, assim, pode resultar em feminicídio. 

O Relatório Mundial Sobre Violência e Saúde, realizado pela OMS em 2002, 
apontou também que a violência física nos relacionamentos íntimos normalmente é 
acompanhada por abuso psicológico e, de um terço a mais da metade dos casos, por 
abuso sexual. A agressão física não se trata de um evento isolado, mas sim parte de 
um padrão contínuo de comportamento abusivo. (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 
SAÚDE, 2002, p. 113).

Fernandes (2015, p. 82) aduz que a violência psicológica é uma violência que 
destrói e subjuga silenciosamente e se mantém por não ser identificada. Consiste em 
uma atitude de controle e rebaixamento da vítima pelo agressor e normalmente marca 
o início do processo de dominação. Pimentel (2009, p. 12), no mesmo sentido, ressalta 
que a violência psicológica é uma modalidade de agressão de grande incidência nas 
relações conjugais e aparece sem que, usualmente, seja reconhecida pelos cônjuges, 
sobretudo pela mulher.

Para melhor compreender os aspectos que caracterizam a violência psicológica 
contra a mulher, torna-se imperioso recorrer à análise do poder simbólico, categoria 
fundamentada no referencial teórico de Pierre Bourdieu (2011, p. 07), assim entendido 
como poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não 
querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem. Ou seja, a própria vítima 
da agressão não percebe que está sendo submetida a uma modalidade de violência, 
tampouco nota suas consequências. De forma mais específica, toma-se por base no 
decorrer do artigo duas categorias teóricas fundamentais discutidas por Bourdieu, quais 
sejam, habitus e representações oficiais. 

Maria Berenice Dias (2015, p. 126) trata da dificuldade de identificação da violência 
psicológica, ao considerar que a vítima, muitas vezes, não percebe que agressões 
verbais, silêncios prolongados, tensões, manipulações de atos e desejos são violência 
e devem ser denunciados. Sendo assim, aponta a autora, trata-se da modalidade mais 
recorrente e, no entanto, talvez seja a menos denunciada. Trata-se de “...uma violência 
limpa: nada fica visível”. (HIRIGOYEN, 2003, p. 136). E, daí, no pensamento das 
vítimas, denunciar o que? O sofrimento? Para o sofrimento não há escuta.
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O que se percebe é que as peculiaridades desse tipo de violência, que não deixa 
marcas físicas e, sequer é reconhecida pela própria mulher, tornam difícil a produção de 
provas em sede judicial. A dificuldade de se identificar a violência psicológica, como já 
apontado, inicia-se com a própria dificuldade que a mulher tem em se perceber vítima 
desta violência. Aos delegados de polícia, promotores e juízes de direito a dificuldade é 
ainda maior porque, como ensina Hirigoyen (2003, p. 21): 

As agressões são sutis, não há vestígios tangíveis, e 
as testemunham tendem a interpretar como simples 
relações conflituais ou passionais entre duas pessoas de 
personalidade forte, o que, na verdade, é uma tentativa 
violenta de destruição moral ou até física do outro, não 
raro, bem-sucedida.

Portanto, não haverá um laudo positivo de exame de corpo de delito. Isto porque, 
segundo Hirigoyen (2003, p. 45), um leitor externo (um psicólogo, um juiz), a partir 
do que está escrito, não vê aí mais que uma banal comunicação acrimoniosa entre dois 
ex-cônjuges. Ora, não se trata de uma comunicação. É uma agressão unilateral, a que o 
agredido está impedido de reagir e defender-se. 

Porém, não há dúvida de que a violência verbal, a rejeição afetiva e os comportamentos 
desvalorizadores compõem o rol de atos de violência psicológica. O que se percebe é 
que a violência psicológica abala a alma e o espírito da vítima, trazendo consequências 
físicas que nem médicos e nem terapeutas podem ser conclusivos a respeito do 
diagnóstico. Muitas mulheres permanecem nestas relações porque entendem que vivem 
uma missão, de resgate do opressor e de resgate da relação, uma vez que nada fizeram.

Costa (2014, p. 154) explica que, no contexto da violência psicológica, há ainda 
o estereótipo vinculado à sociedade machista que “tatua” a mulher de uma forma tão 
profunda que, no seu íntimo, ela tem a firme convicção de que é inferior ao homem. A 
mulher, no interior deste campo de violência, sente-se diminuída em todos os demais 
campos, admitindo muitas vezes a si própria não ser capaz de executar esta ou aquela 
atividade. Ao temerem por sua segurança e acharem que não serão compreendidas, as 
vítimas se calam e sofrem em silêncio. (COSTA, 2014, p. 154).

Como a vítima sofre calada, não encontra apoio nem na família e nem em amigos 
próximos uma vez que a violência ocorre no âmbito privado, quiçá íntimo do casal. 
Por sua vez, o agressor, segundo Hirigoyen (2003, p. 56), costuma ser pessoa sedutora, 
carismática, ou seja, aos olhos de seu círculo social, uma pessoa incapaz de praticar 
qualquer ato de violência. “Além da raiva, as vítimas neste estágio vivenciam a vergonha: 
vergonha de não terem sido amadas, vergonha de terem aceitado essas humilhações, 
vergonha de haver suportado o que suportaram” (HIRIGOYEN, 2003, p. 29).

Assim, é preciso analisar se tais aspectos exercem influência no reconhecimento 
dessa forma de agressão pelo Poder Judiciário. Trata-se de objeto de pesquisa de extrema 
complexidade, cuja compreensão perpassa por variadas determinações e contradições. 
Sendo assim, para compreendê-lo em sua totalidade, como já dito, parte-se do 
pressuposto teórico metodológico baseado nas categorias de habitus e representações 
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oficiais discutidas por Pierre Bourdieu. 
Ademais, a pesquisa em questão desenvolve-se sob a técnica de coleta de 

dados, através do procedimento de documentação indireta. Assim, imprescindível o 
levantamento bibliográfico de documentos para fins de revisão de literatura, sob uma 
perspectiva internacionalizada e multidisciplinar, na tentativa de também discutir 
conceitos essenciais para elucidação do tema, tais como os conceitos de gênero e de 
violência. Considera-se também como fontes os dados empíricos oficiais divulgados pelo 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pelo Mapa de Violência de 2015, disponibilizado 
pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, a fim de 
analisar a dificuldade de identificação da agressão psicológica contra a mulher.

Vale dizer, ainda, que é preciso considerar a ciência como um processo de 
contínuo aperfeiçoamento, motivo pelo qual opta-se pela utilização do método de 
abordagem hipotético-dedutivo, por meio do qual se constrói a hipótese de dificuldade 
de identificação da violência psicológica, a qual se pretende comprovar por meio da 
pesquisa bibliográfica e dos dados empíricos oficiais citados.

2 BREVES CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CATEGORIAS DE GÊNERO E 
VIOLÊNCIA

 O artigo 5º da Lei Maria da Penha descreve 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, que 
pode ser praticada no âmbito da unidade doméstica, no âmbito da família, ou ainda em 
qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independente de coabitação2. O parágrafo único do supracitado artigo amplia 
a incidência da Lei nº 11.340/2006, ao considerar que as relações pessoais enunciadas 
independem de orientação sexual. 

 O que se precisa atentar é que, a teor do artigo 5º da Lei Maria da Penha, 
o critério diferenciador de sua aplicação é o gênero. Sendo assim, preliminarmente 
à análise do objeto específico de estudo, qual seja, a violência psicológica contra a 
mulher, é necessário discorrer sobre duas categorias essenciais para compreensão, 
inclusive, dos contornos que deve assumir a Lei Maria da Penha e o que de fato ela se 
destina a proteger, quais sejam: gênero e violência.

 Louro (1997, p. 14) esclarece que as palavras têm história, ou melhor, que 
elas fazem história. Nesse sentido, reconhece que o conceito de gênero está ligado 
diretamente à história do movimento feminista contemporâneo, e implica linguística 
e politicamente em suas lutas. É nesse sentido que Bandeira (2014, p. 449) explica 
que a qualificação e a análise da problemática da violência contra a mulher ocorreram 
à medida que o movimento feminista desconstruiu a ideia corrente de que o aparato 
sexual era inerente à natureza das mulheres e dos homens. Desconstruiu, portanto, a 
ideia de que a violência contra a mulher está ligada aos significados atribuídos, de modo 
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essencializado, à masculinidade, à feminilidade e à relação entre homens e mulheres em 
nossa cultura. 

 Nessa perspectiva, a noção de gênero – distinta da de sexo – foi fundamental 
para que, segundo Bandeira (2014, p. 449), se estabelecesse no Brasil, a partir de 1980, 
uma nova área de estudos e ação, abrindo-se um espaço cognitivo novo, e sobretudo, 
uma abordagem política singular, o que culminou, inclusive, na criação de um diploma 
normativo específico de proteção a violência contra a mulher, qual seja, a Lei Maria da 
Penha.

 Scott (1995, p. 7), nesse sentido, adverte que o gênero é igualmente utilizado 
para designar as relações sociais entre os sexos. O seu uso rejeita explicitamente as 
justificativas biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum para 
várias formas de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que homens 
têm uma força muscular superior. O gênero se torna, aliás, uma maneira de indicar as 
“construções sociais”, ou seja, a criação inteiramente social das ideias sobre os papéis 
próprios aos homens e às mulheres. Trata-se, portanto, de uma categoria social imposta 
sobre um corpo sexuado.

 Nesse mesmo sentido, Louro (1997, p. 21) informa sobre a necessidade de 
demonstrar que não são propriamente as características sexuais, mas a forma como 
essas características são representadas ou valorizadas, aquilo que se diz ou que se pensa 
sobre elas, que vai constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma 
determinada sociedade e em um dado momento histórico. O debate vai se constituir, 
então, através de uma nova linguagem, na qual o gênero será um conceito fundamental, 
dotado de caráter analítico, histórico e político. Nas palavras de Louro (1997, p. 22):

O conceito serve, assim, como uma ferramenta analítica 
que é, ao mesmo tempo, uma ferramenta política. Ao dirigir 
o foco para o caráter “fundamentalmente social”, não há, 
contudo, a pretensão de negar que o gênero se constitui 
com ou sobre corpos sexuados, ou seja, não é negada a 
biologia, mas enfatizada, deliberadamente, a construção 
social e histórica produzida sobre as características 
biológicas. Pretende-se, dessa forma, recolocar o debate 
no campo do social, pois é nele que se constroem e se 
reproduzem as relações (desiguais) entre os sujeitos. 
As justificativas para as desigualdades precisariam ser 
buscadas não nas diferenças biológicas (se é que mesmo 
essas podem ser compreendidas fora de sua constituição 
social), mas sim nos arranjos sociais, na história, nas 
condições de acesso aos recursos da sociedade, nas formas 
de representação. 

 Interessa salientar a compreensão de Saffioti e Almeida (1995, p. 08), que 
tratam o gênero como relação social, caracterizada pela dominação-exploração3 e que, 
portanto, constitui um fenômeno em permanente transformação, pois a mutabilidade é 
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parte intrínseca da sociedade. Ressaltam, ainda, que é preciso considerar as multifaces 
do sujeito, que apresenta, na verdade, várias subjetividades. Assim, além do gênero, a 
constituição do sujeito se dá também pela classe social e pela raça/etnia4. 

 É válido mencionar, também, que a categoria de gênero, embora priorize as 
análises sobre às mulheres, não se consubstancia em um ser específico, pois é dotado 
de caráter relacional. De todo modo, segundo Saffioti e Almeida (1995, p. 08), o gênero 
atravessa e constrói a identidade do homem e da mulher, embora seja concebido como 
uma relação entre sujeitos construídos em determinados contextos históricos, não 
denotando nenhum ser substantivo. 

 O que importa observar é que, a organização social de gênero, que normatiza 
condutas femininas e masculinas, faz com que sociedade tolere comportamentos 
agressivos nos homens e exija comportamentos dóceis às mulheres. Segundo Saffioti 
(2004b, p. 71) a desigualdade, longe de ser natural, é posta pela tradição cultural, 
pelas estruturas de poder, pelos agentes envolvidos na trama de relações sociais. Na 
relação entre homens e mulheres, a desigualdade de gênero não é dada, mas pode 
ser construída, e o é, com frequência. As mulheres são “amputadas”, sobretudo no 
desenvolvimento e uso da razão e no exercício de poder. Elas são socializadas para 
desenvolver comportamentos dóceis, cortados, apaziguadores. Os homens, ao contrário, 
são estimulados a desenvolver condutas agressivas, perigosas, que revelem força e 
coragem. (SAFFIOTI, 2004b, p. 35).

 Costa (2014, p. 100), nessa linha, explica que a diferença entre homens e 
mulheres, vinculada às questões de gênero, desemboca, inevitavelmente na violência 
contra as mulheres e, não tendo um caráter relacional, remete a um problema estrutural 
e enraizado na organização social. Sua concepção como algo “normal” ou “natural”, 
segundo o autor, é um elemento necessário para sua perpetuação, à medida que impede 
o questionamento que apenas um olhar perplexo obrigaria a realizar (COSTA, 2014, p. 
101). 

Nesse contexto, a realidade social foi construída historicamente de modo a 
naturalizar a violência de gênero, sobretudo quando se trata da violência psicológica, 
como será demonstrado adiante. Vale dizer que, embora Bourdieu não tenha trabalhado 
com um conceito de gênero propriamente dito, seus conceitos denunciam um modo de 
pensar restrito a dicotomias e oposições, aqui se enquadrando o masculino e o feminino. 
A biologia e o corpo, segundo Bourdieu (2012, p. 9), são espaços onde as desigualdades 
entre os sexos naturalizam-se. Observe-se:

As aparências biológicas e os efeitos, bem reais, que um longo 
trabalho coletivo de socialização do biológico e de biologização do 
social produziu nos corpos e nas mentes conjugam-se para inverter a 
relação entre as causas e os efeitos e fazer ver uma construção social 
naturalizada (os “gêneros” como habitus sexuados).

Torna-se visível, portanto, que o gênero, ao normatizar condutas masculinas 
e femininas, facilita a naturalização do processo violento. Para Saffioti e Almeida 
(1995, p. 29), ao mesmo tempo em que o gênero é constitutivo das relações sociais, a 
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violência é constitutiva da ordem falocrática. Por conseguinte, o gênero informado pela 
desigualdade social, pela hierarquização e até pela lógica de complementaridade traz 
embutida a violência.

Saffioti (2004b) explica que, efetivamente, a questão se situa na tolerância e até 
no incentivo da sociedade para que os homens exerçam sua força-potência-dominação 
contra as mulheres, em detrimento de uma virilidade doce e sensível, portanto mais 
adequada ao desfrute do prazer. Existe um verdadeiro consentimento social para que 
os homens convertam sua agressividade em agressão. Desse modo, feitas breves 
considerações sobre o conceito de gênero, é preciso analisar também a categoria 
da violência, que quando se manifesta contra as mulheres é fruto da assimilação da 
desigualdade de gênero como algo perfeitamente natural.

Bandeira (2014, p. 451) esclarece que o uso da modalidade violência de gênero 
remete à ações violentas que são produzidas em contextos e espaços relacionais e, 
portanto, interpessoais, que possuem cenários societais e históricos não uniformes. 
A centralidade das ações violentas incide sobre a mulher, quer sejam estas violências 
físicas, sexuais, psicológicas, patrimoniais ou morais. Destaca-se, assim, que a 
expressiva concentração deste tipo de violência ocorre historicamente sobre os corpos 
femininos e que as relações violentas existem porque as relações assimétricas de poder 
permeiam a vida rotineira das pessoas.

De modo geral, o entendimento popular de violência a compreende como uma 
ruptura de qualquer forma de integridade da vítima: integridade física, psíquica, sexual, 
moral. Contudo, Saffioti (2004b, p. 47) critica este conceito e considera que a violência 
assim definida não encontra lugar ontológico. Isto porque, o mesmo fato pode ser 
considerado normal para uma mulher e agressivo para outra. Sobretudo em se tratando 
da violência de gênero e, mais especificamente da familiar e doméstica, Saffioti (2004b, 
p. 75) alerta que são muito tênues os limites entre a quebra de integridade e a obrigação 
de suportar o destino de gênero traçado para as mulheres: sujeição aos homens, sejam 
pais ou marido. Continua a autora:

Mais do que isto, a mera existência desta tenuidade 
representa violência. Com efeito, paira sobre a cabeça 
de todas as mulheres a ameaça de agressões masculinas, 
funcionando isto como mecanismo de sujeição aos 
homens, inscrito nas relações de gênero. Embora se trate 
de mecanismo de ordem social, cada mulher o interpretará 
singularmente. Isto posto, a ruptura de integridades como 
critério de avaliação de um ato como violento situa-se no 
terreno da individualidade. (SAFFIOTI, 2004b, p. 75)

São por essas razões que Saffioti opta por trabalhar com o conceito de direitos 
humanos, adotado neste artigo, que entende por violência todo agenciamento capaz 
de violá-los. Admite-se, porém, que até há pouco tempo, os atos de violência contra a 
mulher, em especial a violência doméstica e familiar, não eram considerados violações 
aos direitos humanos. Isto porque, segundo Pimentel e Pandjiarjian (2017) , os direitos 
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humanos eram vistos como direitos que buscavam prevenir e/ou coibir a violência 
exercido pelo Estado contra seus cidadãos. Compreendia-se, assim, que quem espanca, 
assassina, violenta, tortura as mulheres não é o Estado, e sim seus parceiros, maridos 
companheiros ou homens desconhecidos. Nessa linha, as autoras explicam que os abusos 
contra a população feminina são sim uma evidência de que o Estado não é detentor 
exclusivo do uso da violência. Portanto, além de controlar o exercício autoritário do 
Poder do Estado, os direitos humanos devem também coibir o autoritarismo da própria 
sociedade machista sobre as mulheres.

 Costa (2014, p. 242) alude que a proteção dos direitos humanos é matéria 
obrigatória em todos os âmbitos da vida. A aparição e a sistematização dos direitos 
humanos justificam-se em virtude da necessidade de impedir os abusos cometidos pelo 
Estado contra o cidadão. Assim, Costa (2014, p. 242) explica tratar-se de um paradoxo 
o fato de o Estado, enquanto ente politicamente concebido, que deveria realizar esta 
proteção por meio de leis e mecanismos garantidores da dignidade da pessoa humana, 
abstenha-se de tal tarefa e não impeça graves violações dos direitos das mulheres numa 
perspectiva de gênero.

 Segundo Bandeira (2014, p. 461) o uso da expressão violência de gênero, em 
específico, remonta aos lugares sociais sexuais, expõe às múltiplas desigualdades, às 
quais as mulheres estão presas, e possibilita uma interação face a face, envolvendo a 
ordem simbólica. Nesse sentido, Moraes e Sorj (2009) ressaltam que a invisibilidade do 
fenômeno da violência de gênero se opera, sobretudo, pelos órgãos de segurança e da 
Justiça, uma vez que as representações vigentes indicam a presença de uma estrutura 
familiar baseada na autoridade e hierarquia masculinas e na subordinação feminina.

 Na mesma linha, Louro (1997, p. 25) explica que as diferentes instituições e 
práticas sociais são constituídas pelo gênero e são, também, constituintes do gênero. 
Estas práticas e instituições “fabricam” os sujeitos. Assim é que a justiça, a igreja, 
as práticas educativas ou de governo, a política, etc., são atravessadas pelo gênero: 
essas instâncias, práticas ou espaços sociais são “generificados” — produzem-se, 
ou “engendram-se”, a partir das relações de gênero (mas não apenas a partir dessas 
relações, e sim, também, das relações de classe, étnicas, etc.).

 O que se observa, portanto, é que gênero e violência são categorias 
intimamente relacionadas. Ademais, a ordem social de gênero reflete-se, também, 
nas instituições sociais, compreendidas por Bourdieu como “representações oficiais”, 
adiante discutidas. Ao se tratar da violência psicológica em si, que reproduz de forma 
natural as desigualdades de gênero, torna-se necessária relacioná-la com a dominação 
simbólica discutida por Bourdieu e, também, pontuar a dificuldade de reconhecimento 
e a omissão dos sistemas de justiça diante dos casos tais. 

3 A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER E A IDEIA DE 
DOMINAÇÃO SIMBÓLICA EM BOURDIEU

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
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Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi responsável por incorporar 
a violência psicológica ao conceito de violência contra a mulher. No artigo 1º da 
Convenção compreende-se como violência contra a mulher qualquer ato ou conduta 
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico 
à mulher.

A Convenção, em seu artigo 2º, reforça que a violência contra a mulher abrange 
a violência física, sexual e psicológica. Tratava-se de previsão não existente no direito 
brasileiro. 

O Brasil, a fim de cumprir as determinações da Organização das Nações Unidas 
(OEA), apresentou relatório na 29º sessão do Comitê para Eliminação de Todas as 
Formas de Discriminação contra a Mulher, em julho de 2003, no qual reconheceu 
que a não tipificação da violência psicológica dificulta o cumprimento do disposto na 
Convenção do Belém do Pará (BRASIL, 2004). Dessa forma, o legislador, com o fito 
de corrigir essa omissão, tratou de enquadrar a violência psicológica como uma das 
formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, definindo-a de maneira ampla 
no inciso II do artigo 7º.

Maria Berenice Dias (2010, p. 2) ressalta que quanto à subjetividade, aqui 
referindo-se à violência psicológica e moral, a Lei Maria da Penha avançou, mais 
que em qualquer outro momento, nas tentativas de preservar a integridade da mulher 
no âmbito doméstico, palco das maiores e mais volumosas agressões. O texto legal 
já não se restringe às ofensas físicas, comprováveis, mas investe, também, contra o 
dano psicológico, as lesões afetivas e suas consequências, capazes de provocar sequelas 
importantes, e sob o disfarce da impalpabilidade, banalizar as violências.

É preciso, assim, identificar quais são as barreiras que a Lei Maria da Penha 
encontra em relação à efetividade prática do dispositivo atinente à violência psicológica 
e o porquê da dificuldade de identificação desse tipo de agressão. 

A agressão psicológica reflete o modo de organização social orientado para a 
dominação da mulher. Isto porque, historicamente o homem sempre foi considerado 
o detentor único do poder e a mulher sempre se viu excluída dele, situação esta 
que predetermina o modo de pensar de ambos. As mulheres aprenderam, portanto, 
a desempenhar o papel que lhes foi assinalado, de modo que mesmo sendo ele 
desvalorizado, não há o que se contestar, pois é reflexo da ordem natural a que estão 
submetidas. Por isso mesmo, essa modalidade de agressão passa despercebida e, 
inclusive, é naturalizada pela sociedade em geral. 

Nesse sentido, a pesquisa realizada pelo Instituto Avon revelou que, do total de 956 
homens entrevistados, 53% admitiram ter xingado, 9% ameaçaram com palavras, 5% 
humilharam em público e 7% impediram a mulher de sair de casa. Entretanto, entre 995 
homens, apenas 6% acha correto a mulher procurar ajuda na Delegacia da Mulher ou 
na polícia se o marido xingá-la, 25%, se humilhada em público, 35% se for impedida 
de sair, e 39% se for ameaçada com palavras. (INSTITUTO AVON/DATA POPULAR, 
2013).

Percebe-se, portanto, que enquanto os atos físicos de violência são facilmente 
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reconhecidos pelos próprios homens, as situações de violência psicológica são mais 
toleradas por estes. Trata-se de contexto reproduzido pelos sistemas de justiça, que 
atuam de forma omissa diante de tais casos.  Ocorre que o padrão de dominação 
simbólica masculino, já incorporado, está em toda parte e influencia, inclusive, o 
encaminhamento dos processos por essas instituições.

A inferiorização da mulher trata-se de representação social partilhada por todos, 
responsável pela manutenção de estereótipos. Reforça-se, aqui, a força da violência 
simbólica enunciada por Bourdieu (2011, p. 120), ao passo que o dominado incorpora, 
sem sentir, o ponto de vista do dominante, adaptando a lógica do preconceito 
desfavorável para avaliar a si mesmo.

Bourdieu (2011, p. 15) analisa as produções simbólicas como instrumentos de 
dominação e dispõe que a cultura dominante contribui para a integração real da classe 
dominante, para a integração fictícia da sociedade no seu conjunto e para a legitimação 
da ordem estabelecida. Conclui o autor:

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, 
quer dizer, irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras 
formas de poder: só pode passar para além da alternativa dos modelos 
energéticos que descrevem as relações sociais como relações de força e 
dos modelos cibernéticos que fazem delas relações de comunicação (...) 
garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força fazendo 
ignorar-reconhecer a violência que elas encerram objectivamente e 
transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir efeitos 
reais sem dispêndio aparente de energia. (BOURDIEU, 2011, p. 15)

Na realidade, o que se observa é que a violência contra a mulher, em todas as 
suas modalidades, é minimizada socialmente, em razão da reprodução histórica deste 
modelo de dominação simbólica. A violência psicológica, no entanto, por ser fruto, em 
geral, de uma agressão verbal, torna-se a mais frequente no âmbito intrafamiliar - como 
bem revelou a OMS -, ao passo em que é a menos identificada. 

Bourdieu (2011, p. 50) enfatiza que a força simbólica é uma forma de poder que 
se exerce sobre os corpos sem qualquer coação física, pelo fato de que já houve um 
trabalho de incorporação da ideia de dominação. Observe-se:

A força simbólica é uma forma de poder que se exerce sobre os corpos, 
diretamente, e como que por magia, sem qualquer coação física; mas 
essa magia só atua com o apoio de predisposições colocadas, como 
molas propulsoras, na zona mais profunda dos corpos. Se ela pode 
agir como um macaco mecânico, isto é, com um gasto extremamente 
pequeno de energia, ela só o consegue porque desencadeia disposições 
que o trabalho de inculcação e de incorporação realizou naqueles ou 
naquelas que, em virtude desse trabalho, se vêm por elas capturados. 
(BOURDIEU, 2011, p. 50).

O autor explica que o poder simbólico reside nos sistemas simbólicos por meio de 
uma relação determinada entre os que exercem o poder e os que lhe estão sujeitos, quer 
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dizer, isto é, na própria estrutura do campo em que se produz e se reproduz a crença. O 
que faz o poder das palavras e das palavras de ordem, poder de manter a ordem – aqui 
entendida como uma ordem de dominação masculina -, é a crença na legitimidade das 
palavras e daquele que as pronuncia. (BOURDIEU, 2011, p. 15). 

Nota-se, assim, que a mulher assume como verdade aquilo que o agressor lhe 
diz, ainda que se trate de agressões que visem a desestabilizá-la psicologicamente. 
Isto porque, a crença na legitimidade destas palavras e daquele que as pronuncia foi 
reproduzida culturalmente a ponto de tornar-se natural e, portanto, facilmente assimilada 
pela vítima.

Quando não as assume como verdades, não dispõe de recursos materiais e/ou 
imateriais para contestá-los, recusá-los porque, ainda que o faça, não consegue, com 
este ato, transformar a crença de seu cônjuge ou companheiro. No entanto, se encontra 
estes recursos, colocando-se numa posição reativa, continua a sofrer agressões, 
potencializando a espiral do conflito. Por fim, quando ela percebe este fenômeno, opta 
pelo silêncio.

Maria Amélia de Almeida Teles e Mônica de Melo (2012, p. 23) esclarecem que 
a violência de gênero está de tal forma arraigada culturalmente que ocorre por meio 
de um ciclo, como um processo regular com fases bem definidas: tensão relacional, 
violência aberta, arrependimento e lua de mel. Os espaços de convívio sem violência 
vão se tornando cada vez mais restritos, o que pode levar a um desfecho trágico e fatal.

 Como se vê, os ataques físicos dificilmente ocorrem sem que antes a mulher já 
tenha sido submetida a uma série de agressões psicológicas. Daí se extrai a importância 
de se discutir a dificuldade de identificação da violência psicológica e o reconhecimento 
desta pelo Poder Judiciário, pois, considerando que se trata da mola propulsora das 
demais violências, é imprescindível tentar coibir este ciclo do início e reconhecer que 
estas feridas invisíveis tratam, sim, de violência que deve ser denunciada.

4 A DIFICULDADE DE IDENTIFICAÇÃO E A OMISSÃO DOS SISTEMAS DE 
JUSTIÇA DIANTE DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER

A violência doméstica, como dito, é exercida em ciclo. Progressivamente, o 
agressor passa de certos gestos ou atitudes não tão abertamente agressivos a uma 
violência identificável, porém, a vítima vai continuar a considerar tudo isso normal, 
pois as agressões psicológicas a que foi submetida inicialmente operaram a inversão da 
culpa e a naturalização da violência. Este ciclo de violência faz com que a mulher perca 
o juízo crítico e se habitue a sofrer agressões.

Hirigoyen (2006, p. 90) relata que as mulheres estão conscientes de que a violência 
física é inaceitável, mas estão muito menos no que se refere à violência psicológica. 
A mulher diz a si mesma que a sua percepção da realidade é falsa, que é ela que está 
interpretando mal as coisas, que está exagerando. Afirma-se, portanto, que a violência 
psicológica não é reconhecida como tal e, portanto, é tolerada pela própria mulher e 
pela sociedade, o que dificulta o reconhecimento desta pelo Poder Judiciário.
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Nesse sentido, Silva (1992, p. 68) explica que a mulher vítima de violência doméstica 
não é estimulada a denunciar, seja porque não se vê apoiada na sua iniciativa, porque 
é responsabilizada pelo crime de que foi vítima, porque sofre pressões do agressor, ou 
ainda porque não há respaldo no nível da sociedade para levar avante seu intento. Além 
disso, há toda a ambiguidade de sua socialização que faz sentir-se culpada e querer 
justificar a situação que vivencia. No caso da violência psicológica, em específico, 
leciona Silva (1992, p. 59):

No caso da violência específica contra a mulher que não é explícita ou 
não deixa marcas, embora prevista na lei como delito penal, esta não 
é facilmente comprovável, o que serve de justificativa à negação do 
registro. Além do fato de que não haver provas materiais (lesões, por 
exemplo) nos casos de violência simbólica e até em algumas situações 
de agressão física (por exemplo, alguns agressores preferem atingir 
regiões que não deixam marcas visíveis, como a cabeça, cujos sinais são 
ocultados pelo cabelo), outro fator obstaculizante do encaminhamento 
legal é a dificuldade de se oferecerem testemunhas oculares. No caso 
da violência doméstica, é comum sua ocorrência no espaço do lar, onde 
quase sempre não é presenciada por ninguém. 

Teles e Melo (2012, p. 11), nessa linha, dispõem que a violência psicológica é 
pouco considerada pela mídia e menos ainda pelas autoridades públicas, quando tomam 
medidas políticas. Relatam que muitas mulheres temem fazer a denúncia e muitos 
serviços públicos não registram corretamente os casos de violência contra a mulher.

Vale citar que a diferença nos tratamentos das vítimas em crime de gênero também 
constitui barreira ao efetivo combate a agressão psicológica. A promotora de justiça 
Daniella Martins, do Distrito Federal, em entrevista ao informativo Compromisso e 
Atitude, aponta que:

Do balcão das delegacias às salas de audiência, dos boletins de 
ocorrência aos acórdãos, percebemos que a credibilidade da palavra 
da vítima mulher é quase sempre questionada, como se ela precisasse 
provar ser uma vítima honesta, crível. O relato da vítima do sexo 
feminino, em pleno século XXI, costuma ser atrelado a questionamentos 
sobre sua conduta pessoal e comportamento sexual, o que é externado 
por meio de perguntas que contêm nítidos juízos de valor, a exemplo de 
questionamentos sobre uma possível ‘provocação’ por parte da vítima, 
uma possível ‘aceitação do resultado’. Não é incomum ouvir nas salas 
de audiência a pergunta ‘a senhora provocou o réu de alguma forma?’ 
critica. (INSTITUTO PATRICIA GALVÃO, 2014).

Desse modo, é nítida a influência exercida pelo que Bourdieu (2011, p. 34) denomina 
de “representações oficiais”, ora compreendidas como os sistemas de justiça que, das 
delegacias às salas de audiência, reproduzem a dominação simbólica masculina. Isto 
porque, conforme dispõe o sociológico, “o pré-constituído está em toda parte”.  Explica 
ainda o autor:
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Romper com o senso comum, quer dizer, com representações partilhadas 
por todos, quer se trate dos simples lugares-comuns da existência vulgar, 
quer se trate das representações oficiais, frequentemente inscritas nas 
instituições, logo, ao mesmo tempo na objectividade das organizações 
sociais e nos cérebros. (BOURDIEU, 2011, p. 34) 

Nessa linha, Bourdieu (2011, p. 160) compreende a classe operária como vontade 
e representação, à medida que “permite que os representantes deem a representação 
da sua representatividade”. Esta classe, portanto, nas palavras do sociólogo, produz e 
reproduz a crença. As instituições, por sua vez, são responsáveis por garantir e manter 
essa reprodução. Em relação à violência psicológica contra a mulher, os sistemas de 
justiça, aqui entendidos como representações oficiais, garantem a reprodução da crença 
de dominação simbólica, operando-se a perpetuação deste modelo. 

A dificuldade de identificação da violência psicológica pode ser compreendida, 
também, através do conceito de habitus em Bourdieu, tendo em vista que a violência 
simbólica, em virtude de seu aspecto sutil e invisível, faz com que os dominados não 
percebam o comportamento do dominador, encarado como algo natural e impassível de 
questionamentos. Dessa forma, a mulher incorpora a relação de dominação do agressor 
e não nota que a agressão psicológica é, verdadeiramente, uma violência que deve ser 
denunciada.

A dominação masculina é tão comum e naturalizada na sociedade que é encarada 
como habitus. Ainda quando a autora da violência contra a mulher é outra mulher, a sua 
conduta é baseada no gênero e, portanto, reproduz esse padrão de dominação. Nesse 
sentido, dispõe Bourdieu (2012, p. 45):

A primazia universalmente concedida aos homens se afirma na 
objetividade de estruturas sociais e de atividades produtivas e 
reprodutivas, baseadas em uma divisão sexual do trabalho e de 
reprodução biológica e social, que confere aos homens a melhor parte, 
bem como nos esquemas imanentes a todos os habitus: moldados por 
tais condições, portanto o objetivamente concordes, eles funcionam 
como matrizes das percepções, dos pensamentos e das ações de todos 
os membros da sociedade, como transcendentais históricos que, 
sendo universalmente partilhados, impõem-se a cada agente como 
transcendentes.

Como se vê, na visão do sociólogo, a dominação masculina é incorporada por todos 
os membros da sociedade e é universalmente partilhada. Bourdieu (2012, p. 45) explica, 
ainda, que se trata de um padrão que as próprias mulheres aplicam a toda a realidade e, 
particularmente, às relações de poder que envolvem esquemas de pensamento que são 
“produto da incorporação dessas relações de poder e que se expressam nas oposições 
fundantes da ordem simbólica”. 

Para melhor compreender a ideia levantada, recorre-se aos dados empíricos oficiais 
disponibilizados pelo CNJ, Central de Atendimento à Mulher e Mapa da Violência de 
2015. Observa-se que o CNJ, por intermédio da Comissão Permanente de Acesso à 
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Justiça e Cidadania e do Departamento de Pesquisas Judiciárias, apresentou em 2013 
um levantamento de informações sobre a atuação do Poder Judiciário na Aplicação 
da Lei Maria da Penha. Foi constatado que, sobre os tipos de violência, a violência 
física é preponderante (44,2%), seguida da psicológica (20,8%) e da sexual (12,2%). 
(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2013, p. 14).

No mesmo sentido, o Mapa da Violência de 2015, por meio do Sistema de Informação 
de Agravos de Notificação (SINAN), constatou que 23% dos atendimentos de mulheres 
realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) tratam de violência psicológica (2015, p. 
51). Em 2016, a Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, realizou um balanço do 
primeiro semestre de 2016, constatando que do total de atendimentos, 12,23% (67.962) 
corresponderam a relatos de violência. Dentre os relatos, 51,06% corresponderam à 
violência física e apenas 31,10%, à violência psicológica.

O que observa dos dados demonstrados é que estes não são capazes de refletir 
com fidelidade a realidade prática vivenciada pelas mulheres. A OMS constatou que a 
violência psicológica contra a mulher é a mais comum no meio intrafamiliar, informação 
esta que não é compatível com o percentual apurado, que chega, no máximo, à 31, 10%, 
valor numericamente muito inferior aos casos constatados de violência física, mais fácil 
de ser identificada. A resposta para este impasse é explicada através dos conceitos de 
Bourdieu abordados anteriormente, ao passo que a dominação simbólica é encarada 
como habitus pela sociedade em geral, e o Poder Judiciário, instituição oficial, contribui 
para a reprodução da crença de dominação simbólica. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como se viu, segundo Dias (2015, p. 126) a violência psicológica é a modalidade 
mais recorrente de agressão contra a mulher. Trata-se de agressão que marca o início do 
ciclo de violência doméstica e, dificilmente, os ataques físicos aparecem isoladamente, 
sem que antes haja uma série de agressões psicológicas.  Os dados acima demonstrados, 
portanto, comprovam a ideia de que a violência psicológica é dificilmente identificada, 
isto porque, não deixa marcas aparentes na mulher, o que dificulta a produção de provas 
judicialmente. 

Ademais, não é comum a presença de testemunhas em casos tais, já que as agressões 
podem ocorrer na intimidade do domicílio conjugal. É a forma mais difícil de ser 
reconhecida, pois a própria vítima dificilmente reconhece a modalidade como agressão. 
Logo, trata-se de prática mais comum do que foi possível apurar nos dados analisados.

Os referenciais de Pierre Bourdieu, destacando-se a ideia de habitus e as 
representações oficiais, justificam a dificuldade de se obter dados mais concretos e alertam 
para a necessidade de se discutir um modelo de dominação simbólica já incorporado e 
tolerado pela sociedade em geral e, inclusive, pelo Poder Judiciário. Faz-se necessário 
compreender à violência psicológica como mola propulsora das demais modalidades de 
agressão, a fim de tornar mais eficaz o combate ao ciclo de violência doméstica e familiar 
e, assim, se evita os estágios finais deste, como se identifica através da violência física. 
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Não se vislumbra outra solução viável para a problemática que não o incentivo 
às políticas públicas de conscientização social, que tornem possível a consideração da 
agressão psicológica como violência de fato, que deva ser denunciada. Neste sentido, 
Bourdieu (2011, p. 49) explica que a ruptura do “pré-construído” não é possível sem uma 
verdadeira conversão, “uma revolução mental, uma mudança de todo o mundo social”. 

Ferreira et al. (2016, p. 58) dispõem que a socialização dos gêneros na família e na 
sociedade representa um dos fatores que pode influenciar na permanência de mulheres 
na situação de violência, embora isto nem sempre seja percebido por elas. Assim, as 
autoras propõem reflexões acerca dos processos educativos de forma a questionar as 
atribuições quanto ao gênero e à sexualidade, refletidas no contexto escolar e familiar. 
É preciso, portanto, uma construção social de indivíduos com novas percepções acerca 
das diferenças de gênero. 

O que se observa, portanto, é que somente a partir do que Bourdieu chama de 
“revolução mental”, com a ruptura de ideias incorporadas e naturalizadas pela sociedade, 
se pode combater efetivamente a violência psicológica contra a mulher. É preciso que 
haja a implementação de políticas públicas capazes de dotar as vítimas do senso crítico 
necessário para perceberem que as agressões não físicas configuram violência e devem 
ser denunciadas. Trata-se de uma questão que envolve toda a sociedade e os valores nela 
estabelecidos, que precisam ser modificados a fim de que esta seja construída de forma 
mais igualitária.

A atuação dos Sistemas de Justiça deve voltar-se à não discriminação da mulher, 
ressaltando-se a qualificação dos agentes e a importância do atendimento por equipes 
multidisciplinares, atentando-se às especificidades desse tipo de violência e com a 
sensibilidade necessária para compreendê-la.

 É nessa linha que Costa (2014, p. 139) defende que o processo de igualdade, 
pelo qual deve passar toda a sociedade, deve vir acompanhado de um sensível toque 
de aperfeiçoamento das instituições, que precisam estar atentas ao processo de 
transformação social e adaptar essas transformações dentro de um processo legislativo 
a contemplar os direitos humanos e as liberdades individuais. 

Diante de todo o exposto, o que se conclui é que para conferir efetividade à Lei 
Maria da Penha no que tange à violência psicológica, não basta a atuação isolada do 
Poder Legislativo ou do Poder Judiciário, pois é tarefa do Poder Executivo implementar 
políticas públicas de conscientização social, destinadas também às mulheres, para 
que estas percebam-se como sujeito de direitos e desconstruam imposições que a 
discriminam. A identificação é importante e, para tanto, é fundamental que haja política 
pública efetiva de acolhimento desta mulher, vítima desta violência, quando ela não tem 
recursos próprios para sua sobrevivência em segurança social, emocional e econômica. 
É preciso, portanto, que haja uma verdadeira mudança das percepções sociais acerca 
das problemáticas de gênero e essa nova percepção precisa ser entendida e aplicada 
pelos sistemas de justiça, destacando-se a importância da qualificação dos agentes e das 
equipes de atendimentos multidisciplinares.
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NOTAS
1 Segundo Reale (2001, p. 97), não basta que uma regra jurídica se estruture, pois é 
indispensável que ela satisfaça a requisitos de validade, a qual pode ser vista sob 
três aspectos: o da validade formal ou técnico-jurídica (vigência), o da validade 
social (eficácia ou efetividade) e o da validade ética (fundamento).  Sendo assim, 
Reale (2001, p. 104) assevera que a eficácia ou efetividade diz respeito à aplicação 
ou execução da norma jurídica, é a regra jurídica enquanto momento da conduta 
humana. Apenas quando o Direito é reconhecido socialmente, é que é incorporado à 
maneira de ser e agir da coletividade.

2 O âmbito da unidade doméstica trata-se do lugar de convívio permanente de 
pessoas, ligadas pelo vínculo familiar ou não, abrangendo, inclusive, pessoas 
esporadicamente agregadas. Sendo assim, para figurar como sujeito ativo do tipo 
de violência em questão, é necessário que este – homem ou mulher – esteja em 
convívio na unidade doméstica de maneira duradora ou esporádica (artigo 5º, inciso 
I, Lei nº 11.340/2006). O âmbito da família compreende a comunidade formada por 
indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos seja por laços naturais, seja 
por vontade expressa ou até por afinidade (artigo 5º, inciso II, Lei nº 11.340/2006). A 
relação íntima de afeto, diz respeito, por exemplo, a relacionamentos afetivos entre 
namorados ou noivos (artigo 5º, inciso III, Lei nº 11.340/2006).

3 Saffioti (2004a, p. 51) concebe a opressão das mulheres como um processo de 
dupla face: exploração e dominação. Não são dois processos, mas um único. Segundo 
a autora, trata-se de concepção que evita que se pense a exploração restrita ao 
domínio econômi co e a dominação restrita ao domínio político.,

4 Múltiplas são as determinações do fenômeno de violência doméstica e familiar 
contra a mulher e, para compreendê-lo, é preciso considerar que a sociedade 
brasileira repousa sobre o que Saffioti (2004b, p. 49) chama de “tripé contraditório”, 
ou seja, as relações de gênero com primazia masculina, racismo contra o negro 
e relações de exploração-dominação de uma classe sobre outra, em detrimento 
dos menos privilegiados. Estes são fatores antidemocráticos e, segundo a autora, 
somente a igualdade social entre todos merece o título de democracia.
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CONHECENDO A CONFIGURAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA A 
MULHER A PARTIR DOS PROCESSOS DE MEDIDAS PROTETIVAS DE 

URGÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR DE SÃO LUÍS DO MARANHÃO
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1 INTRODUÇÃO

A violência contra a mulher é uma prática recorrente na sociedade brasileira, que vem 
se perpetuando ao longo da história. Tem como um dos principais motivos a interpretação 
dos papéis de gênero, fortemente influenciada pelo patriarcalismo e machismo, que se 
materializaram no seio da sociedade, reproduzindo práticas sociais que tornam a violência 
contra a mulher um problema histórico-social. O Brasil tem enfrentado dificuldades 
no combate a esse tipo de violência, pois o seu entendimento ainda é perpassado por 
preconceitos socialmente construídos, respaldados pela subalternização da mulher na 
sociedade e pelos papéis a ela atribuídos, embora estes venham se modificando ao longo 
dos anos.

Questões como essas, sobre os papéis femininos e masculinos na sociedade 
brasileira, e as relações de poder e dominação que perpassam as relações de gênero e se 
expressam através da violência, precisam ser investigadas com o objetivo de se entender 
os valores construídos em nossa sociedade e a perpetuação da violência contra a mulher.

Essa necessidade se deve, por exemplo, para melhor compreensão das constantes 
mortes de mulheres no Brasil, em decorrência da violência praticada pelos homens – em 
especial o parceiro amoroso, sendo ele companheiro, marido, namorado ou ex. Isso não 
implica que a violência contra a mulher não se manifesta em outros ambientes e com 
outros homens que compõem ou não o seu espaço de convivência. Na verdade, o que a 
maioria dos estudos apresenta é que a violência praticada pelo homem contra a mulher é 
ainda mais acentuada no ambiente doméstico, tendo como autor alguém que estabeleceu 
com ela uma relação amorosa e afetiva.

LIMA; BUCHELE e CLÍMACO (2008) trazem como exemplo uma pesquisa 
desenvolvida em 1998 pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento/BID 
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demonstrando que a probabilidade de uma mulher ser violentada por seu marido, namorado 
ou companheiro dentro da sua própria casa é oito vezes maior que a probabilidade de 
ser violentada na rua por um desconhecido. Prosseguem a discussão, sob a colaboração 
de Heise (1994) e Schraiber (2002), argumentando que mais da metade das mulheres 
assassinadas no Brasil foram vítimas de seus parceiros íntimos e que 70% dos registros 
de violência nas Delegacias de Defesa da Mulher tem como autoria os seus parceiros.  

Segundo o último Mapa da Violência (WAISELFISZ, 2015), entre 1980 e 2013, 
106.093 mulheres foram mortas no Brasil, representando um aumento de 252% - já que 
em 1980 foram 1.353, enquanto em 2013 foram 4.762 mulheres. Assim, o assassinato de 
quase 5 mil mulheres por ano no Brasil precisa ser notado como um problema de saúde 
pública, demandando maior atenção da sociedade e das autoridades na perspectiva de 
elaboração de políticas públicas no combate e educação contra a violência. Em ranking 
internacional de 84 países sobre assassinatos de mulheres, o Brasil ocupa a 5ª posição 
(WAISELFISZ, 2015, p. 27):

Com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil, 
num grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos pela 
Organização Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomendável 5ª 
posição, evidenciando que os índices locais excedem, em muito, os 
encontrados na maior parte dos países do mundo. Efetivamente, só 
El Salvador, Colômbia, Guatemala (três países latino-americanos) e 
a Federação Russa evidenciam taxas superiores às do Brasil. Mas as 
taxas do Brasil são muito superiores às de vários países tidos como 
civilizados: 48 vezes mais homicídios femininos que o Reino Unido; 24 
vezes mais homicídios femininos que Irlanda ou Dinamarca; 16 vezes 
mais homicídios femininos que Japão ou Escócia.

Por sua vez, em pesquisa recente da DataFolha e a Agência Patrícia Galvão 
(DATAFOLHA, 2017), restou constatado que, dentre as mulheres pesquisadas, 67% 
sofreram violência física; 47% disseram ter sofrido violência psicológica; 36% sofreram 
violência moral e em 15% das respostas foi apontada a modalidade violência sexual. 

A última edição da pesquisa do Instituto DataSenado realizada em parceria com o 
Observatório da Mulher contra a Violência, ouviu 1.116 brasileiras (no período de 29 de 
março a 11 de abril de 2017) e foi divulgada no último dia 07 de junho. Esta pesquisa 
revelou aumento relevante no percentual de mulheres que declararam terem sido vítimas 
de algum tipo de violência de gênero – de 18% em 2015, para 29% em 2017 – ou pessoas 
que afirmaram conhecer alguma mulher que enfrentou/enfrenta essa problemática – de 
56% em 2015 para 71% na última pesquisa. A ampla maioria das mulheres entrevistadas 
considera o Brasil um país muito machista. A partir do cenário cultural da violência 
de gênero, recoloca-se a importância e a necessidade de mais investimento nas ações 
educativas de caráter preventivo. 

A totalidade das mulheres entrevistadas declarara conhecer a Lei Maria da Penha, 
embora 77% declararam conhecê-la pouco.

Quanto à percepção das mulheres sobre a eficácia da lei, 26% das entrevistas 
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consideraram que a lei protege as mulheres; 53% disseram que ela protege apenas em 
parte; enquanto 20% responderam que não protege. Entre as mulheres que disseram não 
ter sofrido violência, 17% avaliaram que a Lei Maria da Penha não protege as mulheres. 
Já entre aquelas que afirmaram terem sido vítimas de algum tipo de violência doméstica 
ou familiar, esse percentual sobe para 29%.

O percentual de mulheres que não acreditam que a lei possa proteger a mulher, com 
destaque para aquelas que necessitaram e solicitaram essa proteção, é preocupante e 
desafiador. E pode retratar as fragilidades que as políticas públicas têm apresentadas e 
que repercutem em ações institucionais descontinuadas e ineficazes. 

Como apontado, nota-se, a partir das pesquisas citadas, que o ambiente doméstico 
permanece como o local predominante da prática de violência dos homens contra as 
mulheres. Essa perspectiva pode ser compreendida pelas divisões históricas dos papéis 
sociais que definem o local do homem e da mulher na sociedade brasileira. Predomina 
uma divisão social patriarcal pautada no machismo relacionando a mulher aos afazeres 
domésticos e o homem aos afazeres externos, com o dever e responsabilidade de sustentar 
e proteger a família. (LIMA; BUCHELE; CLÍMACO, 2008)

A partir dos dados coletados por algumas instituições e dos relatos de especialistas, 
pode-se dizer que estamos diante de um problema social com contornos complexos e 
com dimensões epidêmicas, que não se restringe às relações sociais de foro íntimo e 
pessoal. 

Apesar de a permanência desse cenário desafiador, há que se destacar o mérito do 
mecanismo de combate e prevenção à violência doméstica e familiar que representou a 
Lei nº 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha. 

A lei é um reconhecimento do Estado brasileiro de que existe a necessidade 
de intervenção governamental diante das desigualdades de gênero. Possui grande 
significado ao trazer para a cena pública o problema da violência doméstica, que deixa 
de ser compreendida como um fenômeno do ambiente privado, ou seja, um problema 
a ser resolvido apenas no seio familiar, provocando a sociedade ao enfrentamento da 
violência contra a mulher, a partir do entendimento de que esse tipo de violência traz 
prejuízos a toda a família.

 A Lei Maria da Penha, segundo Maria Berenice Dias (2012), foi um instrumento 
criado para resgatar a cidadania feminina e traz um elemento renovador para a legislação 
brasileira ao reconhecer as relações de afeto, algo nunca abordado na Constituição e 
Código Civil Brasileiro.

Este artigo é resultante do relatório de pesquisa institucional referente aos feitos 
distribuídos na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, de São 
Luis, no ano 2016. A Vara tem buscado contribuir para o conhecimento da configuração da 
violência de gênero contra a mulher de São Luís do Maranhão, posto não haver pesquisas 
desse problema social grave na sociedade ludovicense. Para tanto, busca-se responder 
as questões: qual a configuração dos casos de violência contra mulher, acionados na 
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher de São Luis do 
Maranhão? Qual o perfil da mulher vítima de violência doméstica e familiar atendida na 
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Vara da Mulher? Qual o perfil do homem autor de violência contra mulher das medidas 
requeridas na Vara da Mulher? Quais principais tipos de violência sofrida pela mulher? 
Quais instituições a mulher tem buscado para comunicar a situação de violência?

A partir dessas preocupações tem-se realizado anualmente estudo documental de 
cunho quantitativo, dos processos de medidas protetivas de urgência, no intuito de 
identificar o perfil dos casos denunciados, bem como outros elementos relacionados à 
prática de violência de gênero.  Busca-se também assim, contribuir para a melhoria dos 
serviços que atuam no combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, o trabalho 
em rede e, essencialmente, a partir do recorte das mulheres que acionam o judiciário 
abrir a possibilidade para que novos estudos venham aprofundar o conhecimento dessa 
realidade.

O planejamento da pesquisa, a coleta, a tabulação e sistematização dos dados, 
bem como a elaboração do relatório final foram realizadas pelos membros da equipe 
multidisciplinar da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. 

Trata-se de uma pesquisa documental, por amostragem, para o qual se lançou mão 
de uma abordagem quantitativa, tendo como fonte os processos de medidas protetivas de 
urgência requeridas na própria Vara ou por outras entidades de direito, como Delegacias, 
Defensoria, Promotoria e outras. 

A pesquisa documental caracteriza-se como uma fonte de coleta de dados restrita 
a documentos, escritos ou não, constituindo o que se denomina de fontes primárias 
(LAKATOS e MARCONE, 1987).

A coleta das informações foi realizada em uma amostra de 505 processos de 
Medidas Protetivas de Urgência (MPU’s), entre ativos e arquivados. Esses processos 
de medidas protetivas foram selecionados, através do Sistema Themis distribuídos nos 
meses de janeiro a junho de 2016. Porém, a pesquisa propriamente dita aconteceu entre o 
período de agosto de 2016 a março de 2017. Esses documentos continham informações 
quanto ao perfil da vítima e seu agressor e dados significativos das agressões, os quais 
permitiram o desenvolvimento do trabalho.

No intuito de facilitar a coleta e organização dos dados, foram utilizados 5 (cinco) 
formulários divididos em 5 (cinco) categorias conforme descrição abaixo:

●	Representante (mulher) - buscando identificar idade, estado civil, instrução, 
profissão, renda, local de moradia, existência de filhos e a paternidade dos mesmos, 
tempo de convívio com o agressor, dentre outros; 

●	 Representado (autor da violência) - além das informações contidas no 
formulário da reclamante, buscou-se identificar o uso de bebidas alcoólicas e de drogas, 
bem como sua relação com a vítima e sua ocupação; 

●	Ato Violento - identificando o tipo de violência (sexual, moral, física, psicológica, 
patrimonial), o local onde foi praticada, tempo de exposição da vítima à violência e o uso 
ou não de armas na prática do ato violento; 

●	Solicitação de Medidas Protetivas - neste item buscou-se identificar a instituição 
receptora da comunicação da situação de violência doméstica e familiar; 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

119

VIOLÊNCIA

●	Concessão de Medidas Protetivas – aqui se tratou de verificar a solicitação e 
concessão das medidas protetivas, bem como a descrição das mesmas. 

Para a tabulação, configuração das tabelas e dos gráficos foi utilizada o programa 
Windows Excel, que, durante o cálculo dos percentuais, fez automaticamente o 
arredondamento de alguns números.

Nos próximos tópicos será possível acompanhar os resultados e apresentação dos 
dados obtidos.

2 DADOS DA PESQUISA

 A tabulação dos dados foi realizada de acordo com a subdivisão das categorias 
eleitas. A seguir, apresentam-se os perfis da representante e do representado.

2.1 Dados referentes à representante
          
A faixa etária prevalente entre as mulheres atendidas na Vara Especial de Violência 

Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Luís - MA, no ano de 2016, 
diz respeito àquelas com idade entre 26 a 34 anos, correspondendo a 35% do total. A 
segunda faixa etária com maior representatividade é a de 35 a 43 anos, com 24%; seguida 
das mulheres mais jovens, com idades entre 18 a 25 anos, equivalendo a 23%.

No quesito estado civil, manteve-se a prevalência de mulheres solteiras (61%), 
seguido das que mantém relação de união estável contabilizando 20% e depois as 
casadas, 16%. Já as divorciadas e viúvas retratam, respectivamente, 2% e 1% do total de 
processos analisados. 

Não foi possível identificar a Escolaridade das representantes já que essa informação 
não foi encontrada em 89,7% dos processos pesquisados. Como se pôde ler nos autos 
em que existe essa informação, o percentual mais expressivo está entre as mulheres 
que declararam ter concluído o Ensino Superior (4,8 %), seguidas daquelas com 
Ensino Médio Completo (3,6%). As outras opções de escolaridade – Ensino Superior 
Incompleto, Ensino Médio Incompleto, Curso Técnico, Ensino Fundamental Completo, 
Ensino Fundamental Incompleto, Alfabetizadas e Não Alfabetizadas – somam dados 
abaixo de 1%. Tais dados com registros ínfimos fragilizam a apresentação sobre a 
formação e escolaridade das representantes. 

De acordo com o trabalho e a renda 51% das mulheres declararam exercer trabalho 
remunerado. Na segunda posição, 26% das mulheres que solicitaram medidas protetivas 
de urgência, afirmaram não trabalhar fora de casa. Já o percentual de processos sem essa 
informação foi de 23%. No que diz respeito ao exercício profissional, em 2016, 20,2% 
das mulheres se declararam donas de casa; 13,3% disseram ser empregadas domésticas; 
6,1% afirmaram serem comerciárias e 5,1% declaram-se autônomas. Outras profissões 
com 36% é o item com maior valor percentual registrado. Esses dados estatísticos 
coincidem com o resultado apresentado anos antecedentes (2012, 2013, 2014 e 2015).

Constata-se, assim, que as mulheres em relação aos homens ainda ocupam os postos 
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de trabalho mais precários e com menos garantias trabalhistas. E, portanto, recebendo 
baixos salários e péssimas condições de trabalho. (IBGE, 2014)

Com a prevalência das donas de casa na situação ocupacional, pode-se inferir 
que a hipossuficiência financeira e a dependência econômica dificultam a ruptura do 
ciclo da violência doméstica e familiar. Soma-se, a essa realidade, o fato de que as 
mulheres se deparam com escassos serviços e políticas públicas, o que dificulta ainda 
mais a possibilidade de saírem da situação de violência enfrentada. 

No que se refere ao item Renda, em 87,9% dos autos pesquisados, não havia 
informação sobre rendimentos. Dentre os 12,1%, onde essa informação foi registrada, 
distribui-se: 5,9% das mulheres declararam não ter renda; de 1 a 2 salários mínimos 
contabilizaram 2,8%; afirmaram possuir dividendos abaixo de 1 salário mínimo 2,6%; 
por fim, 0,8% disseram auferir acima de 4 salários mínimos.

Os papéis sociais historicamente atribuídos a homens e mulheres registram a 
desigualdade entre eles. Atualmente, as mulheres apesar de ocuparem maior percentual 
em nível superior ainda assim recebem salários mais baixos que os homens, até mesmo 
ocupando os mesmos cargos e funções.  Segundo o IBGE (2014), as mulheres que 
ocupam postos de trabalhos formais recebem 75% do rendimento médio dos homens.

No que tange à configuração do perfil socioeconômico das mulheres nos processos 
estudados, os dados sobre escolaridade, profissão, renda e outros são importantes na 
demarcação do nível social em que essa mulher está inserida. Tais dados foram retratados 
em números ínfimos, pela opacidade do registro dos dados nos documentos pesquisados 
o que fragilizou a tarefa de traçar tal perfil de forma mais consistente.

  No tópico alusivo à maternidade, 74,8% das mulheres afirmaram possuir filhos. 
Desse total, 51% declararam ter filhos com o requerido. Registre-se que a informação 
sobre a quantidade de filhos não constou em 25,1% dos autos estudados, bem como em 
15% não havia dados sobre a paternidade. 

Quanto ao item Naturalidade, os resultados demonstram que as mulheres, em sua 
maioria, nasceram no Maranhão (93%) e 5% são oriundas de outros estados da federação, 
repetindo assim os dados das pesquisas precedentes. 

Por sua vez os bairros mais citados como local de moradia das mulheres, no ano 
de 2016, foram Coroadinho (4%), Anjo da Guarda (3,6%), seguidos de São Raimundo 
e Vila Embratel empatados com percentuais de 3%. Em seguida aparece Cidade 
Operária (2,8%), Cohatrac e Maracanã (2,2%), São Francisco e Liberdade (2%). Os 
dados atuais revelam uma pulverização dos bairros de domicílio. Essa informação indica 
que o fenômeno da violência está presente de um extremo a outro da cidade, quer na 
zona urbana ou rural, demonstrando a necessidade de se intensificar as ações de cunho 
socioeducativo que divulguem a Lei Maria da Penha, bem como esclareçam que a 
violência contra a mulher é um crime, que precisa ser combatido. 

No que se refere ao tempo de convivência a maior representação percentual foi 
registrada nos relacionamentos com duração entre 1 a 5 anos (28%), enquanto 19% 
informaram uma convivência conjugal entre 6 a 10 anos; 12% declaram conviver com 
o representado de 11 a 15 anos; 8% das mulheres conviviam com o representado de 16 
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a 20 anos, outras 8% conviveram 11 meses ou menos com o parceiro; 7% há mais de 21 
anos. E do total de processos pesquisados, em 18% não havia informação sobre o tempo 
de convívio.

Notou-se, em relação aos dados estatísticos levantados nos anos anteriores, o 
aumento de mulheres que buscaram o apoio judicial nos anos iniciais do relacionamento, 
com o intuito de findarem com o ciclo de violência doméstica e familiar. Por outro lado, 
as mulheres que possuem relacionamentos com duração acima de dez anos parecem  que 
estão mais sujeitas a permanecerem em uma relação violenta.

Vale registrar que a dificuldade, tolerância ou impossibilidade da mulher romper o 
relacionamento violento ou sair do ciclo de violência com o cônjuge, companheiro ou 
namorado são vários fatores como sentimento de vergonha, falta de informações sobre 
seus direitos, ameaças, dependência econômica, zelo pela instituição família e crença na 
mudança do agressor, não credibilidade nas instituições de segurança e judiciais entre 
outros.

2.2 Dados referentes ao representado

No que se refere ao homem autor de violência, buscou-se identificar os mesmos 
aspectos relacionados à representante. 

Dentre os homens autores de violência, as faixas etárias com maior incidência 
foram de 26 a 34anos, 35 a 43 anos e 18 a 25 anos, com seus respectivos percentuais 
de 34,7%, 26,3% e 11,1%. O resultado revela que 59% dos autores de violência são 
solteiros; 18% convivem em união estável e 16% são casados. Enfim, o agressor é uma 
pessoa da convivência da mulher de dentro da própria casa ou pertencente ao convívio 
intrafamiliar.

Analisou-se que a maioria dos casos de agressão, foi praticada pelos ex-companheiros 
(40,6%), seguidos de seus companheiros (21,2%) e de seus ex-namorados (10,5%). 
Evidenciam-se assim, os riscos aos quais essas mulheres estão expostas, em geral, 
dentro de seus lares, sendo que o agressor é uma pessoa do convívio, com o qual tem 
envolvimento emocional. Tal situação traz à cena a relação conjugal, da qual se infere 
que os papéis de homens e mulheres são variáveis a serem consideradas na temática da 
violência de gênero.

Identificou-se a escolaridade do homem somente em 7,6% dos processos pesquisados. 
Desse total, 3,2% possuem ensino médio completo, 2,4% possuem ensino superior 
completo e 1% possuem ensino fundamental incompleto. Entende-se que, mesmo diante 
dos dados apontados, não se pode considerá-los demonstrativo da realidade, uma vez 
que em 92,5% dos processos pesquisados houve ausência de registro dessa informação. 

No que concerne à relação de trabalho e renda dos homens denunciados, a pesquisa 
demonstrou o exercício profissional de 65,3% deles, enquanto 3,8% não possuem 
ocupação. Foram considerados, neste item, vários vínculos de trabalho como formal, 
informal e autônomo. Com relação à renda auferida, apenas em 7,2% dos processos 
pesquisados foi possível coletar essa informação, sendo que desses, 3,2% percebiam 
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mais de 04 salários mínimos; 2,6% dentre 01 e 02 salários mínimos; 1% declarou não 
possuir nenhuma renda; e 0,4% possuíam renda de até 01 salário mínimo.               

As profissões cuja identificação obteve maior incidência entre os homens foram 
vigilante com 8%, seguida de motorista com 7% e, em terceiro lugar, pedreiro e autônomo 
com 6% cada. Outras profissões alcançaram o percentual de 45% dos processos estudados 
e em 23% não contava nenhuma informação sobre este item. 

Na análise dos dados quantitativamente, de 2016, foi possível identificar percentual 
importante quanto à ingestão abusiva de bebida alcoólica (20%), assim como, quanto ao 
uso de substâncias psicoativas (11%). Nesse tópico, observa-se que a porcentagem de 
processos sem informação ainda é muito elevada, o que compromete os dados obtidos, 
inclusive quanto ao tipo de entorpecente utilizado pelos homens. 

O consumo de álcool e substâncias psicoativas são elementos informados 
pelas mulheres atendidas na Vara da Mulher como influenciadores/estimuladores e 
intensificadores da violência.

Assim como no item referente às mulheres, a maioria dos homens é maranhense, 
correspondendo a um percentual de 83%. Vale ressaltar, que foi de 10% a percentagem 
de processos sem informação sobre naturalidade dos agressores.

Sobre o local de residência dos autores de violência não houve distribuição uniforme 
na maior parte dos processos. A pesquisa identificou os seguintes bairros como de maior 
incidência de violência doméstica: Vila Embratel, Coroadinho, Anjo da Guarda, São 
Francisco, Cidade Operária, São Raimundo, João de Deus e João Paulo. Juntos esses 
bairros totalizaram 18,6% que se somam a 81,6% dos vários outros bairros da capital 
apontados. 

As demais categorias pesquisadas se referem à prática do ato violento, aos locais de 
recebimento da comunicação da situação de violência e às medidas protetivas solicitadas, 
dados que serão demonstrados na sequência.

2.3 Dados referentes ao ato violento

Nesta categoria de estudo, buscou-se pesquisar os tipos de violência praticados, bem 
como o uso ou não de armas e, em caso positivo, qual tipo de arma utilizada. Pesquisou-
se também o local onde a violência foi praticada e o tempo de exposição das mulheres 
à situação de violência, e, ainda, qual a motivação dos agressores para a prática do ato 
violento. Nessa perspectiva, apresenta-se a tipificação e o conceito de violência contidos 
na Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha.

A Lei Maria da Penha define como violência física a ação ou omissão que coloque 
em risco ou cause dano à integridade física da mulher; como violência moral a ação 
destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. E como 
violência patrimonial o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição 
ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores.

Violência psicológica é entendida como a ação ou omissão destinada a degradar 
ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões, por meio de intimidação, 
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manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra 
conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao 
desenvolvimento pessoal da mulher. E violência sexual a Lei entende que qualquer 
ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar 
de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, 
manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade da 
pessoa.

Conforme registrado em pesquisas anteriores (2009, 2010,2011,2012, 2013, 2014 
e 2015) da Vara de Violência Domestica e Familiar de São Luis, o estudo identificou a 
ocorrência de mais de um tipo de violência na maioria dos processos, o que é facilmente 
compreensível, uma vez que os tipos de violência comumente incidem cumulativamente, 
tornando mais complexo o contexto de violência vivenciado pela mulher. 

O ato violento mais frequente foi a prática de violência psicológica em 37% dos 
processos pesquisados, seguida pela violência moral/injúria, registrada em 29% dos 
casos e pela violência física, com 24%. Em seguida, com 8%, aparece a violência 
patrimonial e, na quinta posição, a violência sexual, retratada com 1%. Ressalte-se, que 
muitas mulheres forçadas pelos parceiros à prática do ato sexual, desconhecem serem 
vítimas de um crime, o estupro conjugal.

Analisando-se os dados conclui-se que a violência doméstica e familiar contra a 
mulher foi praticada, principalmente, na residência da requerente (72%), tal como 
registrado também nas pesquisas anteriores da Vara. Não obstante, os dados levantados 
apontam que essa violência pode ocorrer em qualquer lugar. Em 14% dos processos 
analisados, a violência denunciada ocorreu em diversos outros lugares. Em 12% dos 
casos, ocorreu em locais públicos e as agressões cometidas na casa de familiares 
chegaram a 2%. Assim, percebe-se que um dos contínuos desafios da Lei 11.340/2006 é a 
desnaturalização da violência contra a mulher, que ainda se manifesta tanto no ambiente 
privado, quanto nos espaços públicos.

Nos autos em que foi informado o uso de arma durante a prática da violência, o 
índice foi de 17%. Dentre estes casos 82% o autor de violência se utilizou de arma branca 
(objetos perfuro cortantes) e em 17%, arma de fogo. Registra-se ainda que o agressor 
comumente se utiliza de objetos que não podem ser classificados como arma, como: 
tijolos, pedras, pedaços de madeira, barras de ferro, entre outros

Na categoria seguinte buscou-se identificar o tempo de exposição da mulher à 
situação de violência. Em 83,8% dos processos, essa informação não constava. O maior 
percentual indica que 3,8% das mulheres decidiram buscar ajuda judicial para romper 
com o relacionamento abusivo após mais dez anos de convivência; 2,6% depois de 5 
anos, enquanto 2% das mulheres denunciaram o agressor após o primeiro ato violento. 

O levantamento estatístico, que tem sido feito pela Vara da Mulher da Comarca 
de São Luís desde 2010, tem evidenciado que, se por um lado, muitas mulheres ainda 
apresentam silentes quanto à violência sofrida, permanecendo décadas subjugadas à 
violência dos parceiros; muitas outras, entretanto, com o advento da Lei Maria da Penha 
e a implementação da rede de serviços e proteção à mulher, têm denunciado o homem 
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logo após a primeira violência sofrida.
No tópico que se refere à motivação para a prática do ato violento, destaca-se que 

“Outros motivos” (35,8%) surgiu com o percentual mais significativo. Destaque-se 
aqui, as questões relacionadas aos filhos (visitas, disputa de guarda, etc.), questões de 
ordem familiar nos casos em que as partes são parentes (mãe/filho, irmão, cunhado, tio, 
sobrinho, etc.) e ainda as situações de violência nas quais não houve nenhum motivo 
aparente. 

O inconformismo com o fim do relacionamento consta como o segundo maior 
percentual (32,8%). Portanto, além da conjugação de diferentes categorias em ‘Outros 
motivos’, o inconformismo se apresenta como o principal motivo apontado pelas mulheres 
para a prática do ato violento. Esse dado reafirma, mais uma vez, o quanto a violência de 
gênero tem como fundamento a ideologia patriarcal ainda hegemônica na sociedade, que 
leva a uma relação desigual entre homens e mulheres, dominante e dominado, que leva 
o homem a se imbuir de um sentimento de posse sobre a mulher (esposa/companheira/
namorada). Nessa lógica, a mulher não seria, por exemplo, legitimamente autônoma para 
encerrar um relacionamento amoroso que não mais a satisfaz. 

A terceira razão mais frequente apontada pela requerente são os desentendimentos 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas 12,2% . O ciúme surge logo em seguida 
apontado em 11,8% dos processos estudados. Registre-se mais uma vez, que o uso de 
álcool e outras drogas não é causa para a violência de gênero contra a mulher, mas atua 
como potencializador de tal prática. O ciúme como motivo expressivo para a ocorrência 
da violência nos levou a refletir o quanto ainda é presente e forte o sentimento de posse 
do agressor em relação à sua companheira. Comumente nos deparamos com relatos 
em que a mulher ficava cerceada em seu direito de ir e vir, proibida de conversar com 
familiares e amigos, de falar ao telefone, de sair de casa, de trabalhar, de estudar, etc. 

2.4 Origens institucionais dos pedidos de medidas protetivas

Procurou-se, neste tópico, identificar a origem institucional da reclamação da 
violência doméstica e familiar, possibilitando perceber-se que a mulher que enfrenta 
violência de gênero tem buscado as diversas instituições que integram a Rede Amiga da 
Mulher, como forma de acessar seus direitos garantidos através da Lei Maria da Penha. 
A Delegacia Especial da Mulher - DEM tem se confirmado como a principal instituição 
recebedora da notitia criminis feita pela mulher em situação de violência. Em 2016, foi 
responsável por 84% das solicitações de Medidas Protetivas de Urgência encaminhadas 
a esta especializada. 

As demais solicitações foram feitas através de outras delegacias (5%), da Defensoria 
Pública do Estado; 3% por meios diversos e 2% tiveram acesso por meio desta Vara 
Especializada e ainda 2% por meio do Centro de Referência em Atendimento à Mulher.

Registra-se a importância de que as instituições que são porta de acesso das mulheres 
às medidas protetivas – a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar e as 
demais instituições que constroem a Rede de Atenção à Mulher em Situação de Violência, 
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a Rede Amiga da Mulher de São Luís do Maranhão –, entre as quais, pelo volume de 
pedidos, se destaca a Delegacia Especial da Mulher, tenham maior rigor no registro de 
dados relacionados à vítima, ao agressor e à violência em si. Desses dados depende a 
realização de uma pesquisa mais consistente e aproximada da realidade. 

2.5 Dados referentes às medidas protetivas

Nesse tópico, buscou-se traçar um paralelo entre a solicitação de medidas protetivas 
de urgência e sua concessão, bem como identificar os tipos de medidas mais requeridas. 

          Nota-se maior incidência de solicitações das medidas referentes ao distanciamento 
requerido à requerente (31,4%), seguida da proibição de manter contato (31,2%), seguida 
da proibição de frequentar determinados locais como a residência e local de trabalho da 
mulher (29,5%). A quarta medida mais solicitada foi a determinação de afastamento do 
representado do lar (4,6%) e 1,7% das mulheres solicitaram a prestação de alimentos 
provisórios (pensão alimentícia). Observou-se na maioria dos casos são requeridas mais 
de uma medida protetiva de urgência.

                O estudo realizado identificou que 36% das mulheres que solicitaram 
Medidas Protetivas de Urgência, decidiram representar criminalmente contra o agressor. 
Esse dado tem grande significância, pois representa uma nova tendência em relação aos 
anos anteriores (2009 a 2015), indicativa de que as mulheres estão adquirindo maior 
clareza quanto à prática da violência de gênero como um crime e, menos tolerantes à 
violência, buscado a responsabilização do agressor. O aumento no número de inquéritos 
policiais e ações penais representam também os avanços trazidos pelo novo entendimento 
do Superior Tribunal Federal (STF), de 2012, que afasta a necessidade de representação 
criminal para o tipo penal de lesão corporal, o qual passa a ser tratado como crime de 
ação pública incondicionada.

Por outro lado, ainda percebe-se que, para a grande maioria das mulheres,  certas 
variáveis devem ser consideradas, uma vez que interferem na ação de denunciar/
representar ou não o agressor: medo, ameaça, dependência financeira e afetiva/emocional 
pelo companheiro, filhos entre outras.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados do levantamento documental dos processos de medidas protetivas 
representam um pequeno recorte da situação de violência de gênero que se configura na 
realidade de São Luís do Maranhão. Com esse estudo, busca-se colaborar não somente 
para o conhecimento da realidade em que se encontra a mulher que sofre violência 
doméstica e familiar, mas visa-se, sobretudo, contribuir para uma rede de serviços 
estruturada e capacitada para compreender e atuar frente a violência contra a mulher 
dentro de uma atuação mais responsável e eficaz a partir do conhecimento da realidade.

Conclui-se, com base nos dados coletados nos processos de medidas protetivas 
acionados na Vara Especializada de combate a violência doméstica, que a faixa etária 
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prevalente da mulher em situação de violência e do agressor está entre 26 a 36 anos; 
são solteiros e ambos mantêm trabalho remunerado. Este último item corrobora com 
pesquisas nacionais, nas quais se constatou que as mulheres vêm ocupando postos de 
trabalho com menos garantias trabalhistas e a remuneração mais baixa que a dos homens. 
Observa-se que a violência doméstica, além de multicausal, atinge as mais diversas 
configurações conjugais e níveis socioeconômicos. 

Constata-se assim, que os papéis sociais, historicamente, atribuídos a homens e 
mulheres marcam a desigualdade entre eles, apesar dos avanços significativos que as 
mulheres têm alcançado no meio social ocupando cargos e funções semelhantes aos dos 
homens. 

Ademais, ficou evidente que a mulher, independentemente de estar convivendo com 
o companheiro (marido, companheiro ou namorado), permanece vivenciando situação 
de violência psicológica, moral, física, patrimonial e sexual do mesmo. O que indica que 
mesmo dando um basta no relacionamento a mulher não retoma a autonomia de sua vida 
e nem consegue quebrar o ciclo de violência vivenciado. 

Corrobora com o dado do inconformismo, apontado pela mulher como umas das 
principais motivos da prática do ato violento pelo autor. Esse dado reafirma a pauta da 
ideologia patriarcal e machista hegemônica na sociedade, na qual a mulher não tem nem 
o direito de tomar as próprias decisões em relação a sua vida ou mesmo suas próprias 
escolhas de vida.

Segundo Saffioti (2004) a violência doméstica é um crime de poder, um poder 
oriundo do patriarcalismo, tendo em vista que o homem deve dominar a qualquer custo 
a mulher. E a esta resta suportar qualquer agressão e dominação.

É notável, neste estudo, que o ambiente doméstico revela-se como local predominante 
da prática da violência dos homens contra as mulheres. Entretanto, constam nos dados 
que a violência ocorre em vários outros ambientes públicos, provavelmente porque o 
caráter de naturalização da violência contra a mulher está disseminado no imaginário 
social.

Diante esse cenário, percebe-se que para a mulher em situação de violência há várias 
amarras que ela necessita romper dentro do relacionamento violento, essencialmente, 
nas relações íntimas de afeto, domésticas e familiares. 

Por fim, apesar desse cenário desafiador, há que se destacar o mérito da Lei 
nº 11.340/2006 que traz para a cena pública o problema da violência doméstica, 
compreendido como um fenômeno privado, ou seja, um problema a ser resolvido 
apenas no seio familiar (entre o agressor e a mulher em situação de violência). Mas, 
que demanda maior atenção de toda sociedade e das autoridades na perspectiva de 
elaboração de políticas públicas de combate e educação contra a violência, no sentido de 
sua erradicar de nossa sociedade. Isso impõe a necessidade de que tomemos consciência 
de que a responsabilidade é de todos.
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CULTURA DO ESTUPRO NO DIREITO PENAL BRASILEIRO: A culpabilização 
da vítima1

Kananda Magalhães Santos
Laís Sousa Mendes Silva

Josanne C. R. F. Façanha

1 INTRODUÇÃO

A cultura do estupro, cada vez mais, vem sendo debatida em nossa sociedade. 
Muito indaga-se a respeito da sua existência ou não e dos efeitos sociais que é capaz 
de gerar a partir da sua disseminação. Partimos da ideia de que a cultura do estupro 
existe em nossa sociedade e que tem gerado efeitos devastadores no que diz respeito à 
liberdade e dignidade da mulher.

Basta sentarmos em frente à televisão e nos depararemos com uma série de 
referências ao modelo patriarcal e machista que vivemos. Mulheres são vendidas como 
produtos, são apresentadas como sendo inferiores ao homens e são tratadas de forma 
opressora e intimidante.

As mulheres são julgadas por quase tudo: pela roupa que vestem, pelo modo que 
andam, pelo jeito que falam, pelos lugares que frequentam e até pelo horário em que 
frequentam tais lugares. Tudo é utilizado como crivo para selecionar aquelas que são 
dignas de respeito e aquelas que não são.

Há um padrão moral que dever ser obedecido, uma lógica a ser seguida. O 
espaço da mulher é o privado, o seu papel é o de servir aos filhos e ao marido, o seu 
comportamento deve ser recatado, calmo. Quando uma mulher não se amolda a essas 
exigências, está fadada a ser alvo das críticas e dos espinhos da sociedade. Ela não será 
uma mulher “de respeito”.

Essa tendência em julgar as mulheres pelo seu comportamento, pelo amoldamento 
ou não dos padrões morais sociais está presente em todas as nossas esferas de 
convivência, inclusive em nossas instituições de poder.

Nesse sentido, vemos que o nosso direito penal, há muitas décadas, tem sido 
condicionado a realizar todos esses julgamentos a respeito das mulheres quando estas 
se apresentam como vítimas de crimes sexuais. A lógica da mulher honesta, que será 
melhor trabalhada no decorrer deste artigo, nos coloca diante da possibilidade de deixar 
impune um indivíduo que praticou um crime sexual, como estupro, por exemplo, em 
razão de culpa atribuída à vítima mulher, seja pela roupa que vestia ou pelo lugar em 
que estava. Tais situações criam uma espécie de normalização de condutas opressoras 
e violentas contra as mulheres, uma vez que estas não sigam os estereótipos morais 
construídos pela sociedade. E é exatamente disso que se trata a cultura do estupro, 
conforme veremos mais adiante.

Desta forma, indaga-se neste trabalho, a culpabilização da vítima por meio da 
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cultura do estupro no Direito Penal. Para tanto, partiu-se do seguinte objetivo geral: 
analisar a culpabilização da vítima no Direito Penal brasileiro através da cultura do 
estupro.

A fim de alcançá-lo, foram desenvolvidos os objetivos específicos mencionados a 
seguir: compreender a cultura do estupro e avaliar a culpabilização da vítima no âmbito 
do Direito Penal brasileiro permeada pela cultura do estupro.

Metodologicamente, esta pesquisa se propõe a utilizar o método hipotético-
dedutivo que de acordo com Gil (1987) se caracteriza pela formação dos problemas, 
elaboração de hipóteses, dedução teórica de consequências, teste de hipóteses e adição 
das conclusões na teoria. Quanto aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva 
e quanto aos procedimentos técnicos, possui levantamento bibliográfico. (GIL, 2002). 

O presente trabalho está dividido em duas seções. Na primeira seção, aborda-se 
sobre a cultura de estupro. Em seguida, a segunda seção retrata a culpabilização da 
vítima no âmbito do Direito Penal brasileiro permeada pela cultura do estupro.

2 A CULTURA DO ESTUPRO

Primeiramente, é preciso destacar que estupro é “[...] a prática não consensual do 
sexo, imposta por violência ou ameaça de qualquer natureza. Qualquer forma de prática 
sexual sem consentimento de uma das partes, envolvendo ou não penetração, configura 
estupro”. (BURIGO, 2016, p. [?]). Portanto, o consentimento é a palavra-chave para 
diferenciar sexo de um ato violento. 

A cultura do estupro torna a vítima do crime a culpada pela violência sexual por 
causa de algumas condutas e até pela forma que está vestida, mas conforme explica 
Joanna Burigo: 

A pessoa pode estar embriagada, vestida de forma sensual, pode já 
ter indicado querer sexo, pode estar nua e na cama e até mesmo já ter 
iniciado o sexo. No momento que ela declara não querer sexo, ou querer 
interromper o sexo, a ação deve parar. [...] O ato sexual praticado sem 
consentimento não é sexo: é violência. É estupro. (BURIGO, 2016, p. 
[?]).

Embora a prática vitime homens e mulheres, estas são muito mais atingidas, 
historicamente. A perpetuação desses atos cruéis se dá pela cultura do estupro, uma vez 
que as pessoas duvidam da vítima quando ela relata uma violência sexual ou relativizam 
o ato por causa do passado da mesma ou até pela forma de se comportar em público. 

 Essa cultura é estimulada pela própria mídia e pelas imagens publicitárias que 
tratam o corpo da mulher como um objeto, ao mesmo tempo em que romantizam a 
figura do perseguidor. Por isso, as mulheres são ensinadas a usarem roupas recatadas e a 
não saírem de casa sozinha. O machismo sustenta essa cultura onde a voz das mulheres 
é tomada como dissimulação. (BURIGO, 2016).

Essa cultura abriga comportamentos que as pessoas estão acostumadas a aceitar, 
embora muitas vezes não são necessariamente bons, afinal a palavra “cultura”, nesse 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

131

VIOLÊNCIA

caso, não indica algo legítimo ou positivo. Como as pessoas crescem aprendendo a 
reproduzir esses comportamentos, a tendência é achar que eles são naturais e, portanto, 
não podem ser modificados por integrarem “a natureza humana”. (MEDEIROS, 2016).

Ressalta-se que o ser humano ocidental não se encontra mais em seu estado de 
natureza, tendo em vista que seus comportamentos são frutos de sua cultura. Em relação 
a isso, permite-se dizer que “a noção de cultura se revela então o instrumento para 
acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos humanos. A natureza, no 
homem, é inteiramente interpretada pela cultura”. (CUCHE, 1999, p. 10)

Ademais, esse termo “cultura do estupro” vem sendo usado desde a década de 70, 
designada como a época da segunda onda feminista, para indicar comportamentos sutis, 
mas explícitos que relativizavam a violência sexual contra a mulher. Por isso, destaca-
se que cultura é uma palavra que reforça a ideia de que esses comportamentos foram 
criados pela sociedade e, desse modo, não podem ser vistos como normais ou naturais, 
haja vista que se foram criados, podem ser modificados. (MEDEIROS, 2016).

Sob o aspecto legal, estupro é um crime contra a liberdade sexual previsto no 
Código Penal, mas especificamente no artigo 213 que classifica o delito como um ato 
de “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou 
a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”. (BRASIL, 1940). 
O ato libidinoso que o aludido artigo menciona se refere a qualquer ação que tem como 
finalidade, a satisfação sexual.

Os dados científicos levantados pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada) em 2014 demonstram que mais de 50% dos estupros sofridos por crianças 
e adolescentes foram praticados por conhecidos como pais, padrastos, namorados e 
conhecidos. Além disso, apenas 10% dos casos são registrados pela polícia e diante 
disso, há a necessidade de encorajar as vítimas para que possam recorrer às autoridades 
e para isso, é preciso que as instituições melhorem o acolhimento dessas vítimas. 
(MEDEIROS, 2016).

Em relação a forma de coerção usada contra a vítima, cerca de 50% dos casos, o 
estupro aconteceu por meio da força física ou da ameaça, independentemente da idade 
da vítima ou da proximidade que o agressor tinha com ela. Salienta-se ainda que o 
debate acerca da cultura do estupro é focado nos abusos que os homens cometem contra 
as mulheres, porque os dados demonstram que 88% das vítimas de violência sexual são 
mulheres e 90% dos agressores são homens. (MEDEIROS, 2016).

Felizmente, as mulheres estão cada vez mais apontando as violências sexuais 
sofridas diariamente, tendo em vista que a violência também está presente no assédio. 
A cultura do estupro abrange “[...] todo o espectro comportamental e cultural que 
subjuga o corpo da mulher, criando contexto para a violência. Esses comportamentos 
e culturas não são necessariamente aceitos ou legitimados pela sociedade, mas estão 
sendo naturalizados”. (MEDEIROS, 2016, p. [?]).

O Mapa da Violência mostra que em 2014, o Sistema Único de Saúde (SUS) atendeu 
23.630 mulheres vítimas de estupro. Ademais, dados da Central de Atendimento à 
Mulher, registrou em 2015 aproximadamente 10 casos de violência sexual por dia, cerca 
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de 165,27% a mais no número de estupros em relação ao levantamento anterior. Outras 
estatísticas mostram números ainda mais graves, como os relatados pelo 9º anuário do 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A entidade revela que pode ter ocorrido em 
2014, entre 136 mil e 476 mil casos de estupro no país, ou seja, uma mulher estuprada 
a cada 11 minutos no Brasil. (SANTANA, 2016).

Para conter essas estatísticas, o país tem a rede nacional de enfrentamento à violência 
contra a mulher, desde 2005 que é um projeto amparado pela Lei Maria da Penha, 
e fornece dados para formular políticas públicas no setor. Desse modo, o Ligue 180 
(serviço da Secretaria de Políticas para as Mulheres) funciona como disque-denúncia, 
estabelecendo um canal direto com os serviços de segurança pública e Ministério 
Público de cada estado. (SANTANA, 2016).

No entanto, é preciso destacar que não só quem comete abusos ou violência é ator 
na denominada cultura do estupro, pois esta também abrange atitudes que podem passar 
despercebidas no cotidiano, como por exemplo, a manipulação psicológica que leva a 
mulher a achar que ela tem algum desequilíbrio emocional ou até mesmo a divisão de 
tarefas domésticas. 

Esses comportamentos violentos não são recentes, tendo em vista que as mulheres 
são historicamente tratadas como “sujeitos de segunda categoria”, já que as mulheres 
são coisificadas e mercantilizadas. Este problema é estrutural e precisa ser combatido 
não só com intensos debates, mas também na raiz da sociedade, trabalhando para o 
desenvolvimento de cidadãos mais conscientes em relação à igualdade de gênero, por 
meio de uma educação não sexista. (SANTANA, 2016).

Um dos casos de estupro que mais chamou a atenção foi o estupro coletivo de uma 
adolescente de 16 anos em uma comunidade do Rio de Janeiro. De acordos com as 
investigações policiais, 30 homens participaram do crime e segundo especialistas no 
caso, a vítima foi violentada duas vezes: pelo estupro e pela sociedade que subtraiu dela 
os valores morais e sociais. Nas favelas, muitas meninas não sabem que sofrem abusos, 
pois elas crescem vivenciando casos como esses. (VILLELA, 2016).

À época do crime, várias pessoas, por meio das redes sociais questionaram a 
adolescente pelo fato dela ter usado drogas, já ter um filho, conhecer traficantes ou 
frequentar bailes funk. A vítima além de ter sido estuprada, recebeu ameaças de morte 
e ainda foi vista como mentirosa. (CUNHA, 2016).

Diante do exposto, conclui-se que “[...] o princípio que norteia essa cultura é a 
desigualdade social existente entre homens e mulheres. As mulheres são vistas como 
indivíduos inferiores e, muitas vezes, como objeto de desejo e de propriedade do 
homem”. (CUNHA, 2016, p. [?]). Isso banaliza e alimenta vários tipos de violência 
física e psicológica. 

[...] ‘Ela provocou’, ‘ela estava de saia curta’, ‘ela não deveria sair 
sozinha’, ‘ela não deveria estar na rua naquela hora’, ‘ela não deveria 
ter bebido’ ou ‘ela é uma mulher fácil’ [...] quando surge esse tipo de 
comentário que coloca em dúvida a denúncia da vítima, estamos diante 
de um traço da famigerada cultura do estupro. (CUNHA, 2016, p. [?]).
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Dessa forma, as mulheres tendem a se sentir responsáveis e ficam com vergonha de 
denunciar, pois se sentem culpadas pela violência que sofreram. Por outro lado, outra 
situação que ocorre é quando surge “[...] a argumentação de que o homem não consegue 
controlar seus institutos diante de uma mulher por quem sente atração e por isso, ele 
não teria culpa pela sua falta de controle. É como se o ato brutal [...] fosse mera questão 
sexual.” (CUNHA, 2016, p. [?]). Ou seja, o agressor retira sua responsabilidade, já que 
ele “não consegue se conter”.

A piada machista e depreciativa, o meme que compara uma 
mulher a um animal, o assédio no trabalho, a cantada na 
rua, o xingamento a uma mulher que se veste com roupas 
curtas, o silêncio e a omissão diante de um caso de agressão. 
Todos esses atos e exemplos reforçam e sustentam a 
violência contra a mulher. São comportamentos e hábitos 
vistos como banais, mas que podem reforçar a ideia de que 
a mulher seja vista como um objeto ou como alguém que 
vale menos. (CUNHA, 2016, p. [?]).

O drama da mulher estuprada não cessa após a violência, pois quando a vítima 
busca justiça, geralmente ela é desencorajada pelas pessoas ao seu redor. Ela acaba 
sendo criticada e isso faz com que a vítima se cale e sofra por muito tempo de forma 
omissa, não denunciando o autor por medo ou por acreditar que ele não será punido, até 
porque o apoio do Estado às vitimas também possui falhas, haja vista que as condutas 
jurídicas, em muitos casos, está impregnada de preconceitos, principalmente em relação 
à mulher. (CUNHA, 2016).

Portanto, para combater essa cultura, é preciso estar atento a qualquer atitude que 
viole a liberdade sexual da mulher. É necessário que exista respeito com a mulher 
enquanto ser humano que é, e não como objeto a ser utilizado para satisfazer vontades 
sexuais.

Ademais, a lógica da mulher honesta, que será mais profundamente trabalhada 
a seguir, demonstra que, ainda que a nossa sociedade tenha avançado em termos de 
uma maior liberdade para as mulheres, a estrutura patriarcal dominante ainda persiste, 
legitimando, até mesmo, atos de violência contra as mulheres, principalmente de esta 
vítima for considerada de moral questionável para os padrões estabelecidos.

3 A CULPABILIZAÇÃO DA VÍTIMA NO DIREITO PENAL BRASILEIRO 
PERMEADA PELA CULTURA DO ESTUPRO

Como já visto, a cultura do estupro é o que normaliza condutas violentas contra 
as mulheres, colocando-as em uma situação em que, ao invés de serem vistas como 
vítimas, são questionadas pela sua conduta e culpabilizadas pelo crime ocorrido. 

O direito penal brasileiro, infelizmente, configura-se em um dos âmbitos de 
incidência mais cruel dessa culpabilização, uma vez que seu dever seria o de acolher 
vítimas de crimes sexuais, tutelando seus direitos, porém, o inverso ocorre, pois o 
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mesmo sistema que deveria proteger a vítima é o que a condena. (CUNHA FILHO, 
FERNANDES, 2015).

Até o ano de 2005 existiam diversas previsões no Código Penal brasileiro que 
demonstravam claramente o controle e o julgamento que o próprio Estado exercia sobre 
a conduta e a liberdade sexual das mulheres. Os crimes de sedução e de rapto, então 
revogados naquele ano pela Lei 11.106/2005, disciplinavam o seguinte:

Sedução [...] Art. 217 – Seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos 
e maior de quatorze, e ter com ela conjunção carnal, aproveitando-se 
de sua inexperiência ou justificável confiança [...] Pena – reclusão, 
de um a quatro anos; Rapto violento ou mediante fraude [...] Art. 
219 – Raptar mulher honesta, mediante violência, grave ameaça ou 
fraude, para fim libidinoso [...] Pena – reclusão, de dois a quatro anos; 
Rapto consensual [...] Art. 220 – Se a raptada é maior de catorze e 
menor de vinte e um, e o rapto se dá com o seu consentimento. [...] 
Pena – detenção, de um a três anos; Diminuição de pena [...] Art. 221. 
É diminuída de um terço a pena, se o rapto é para o fim de casamento, 
e de metade, se o agente, sem ter praticado com a vítima qualquer 
ato libidinoso, a restitui à liberdade ou a coloca em lugar seguro, à 
disposição da família. (BRASIL, 1940, grifos nossos).

Tais tipificações tinham por objetivo proteger os bons costumes e o Pátrio poder, sem 
considerar, no entanto, a liberdade sexual da mulher como um bem jurídico a ser levado 
em conta. Surpreendente é o fato de que, caso uma jovem moça de 20 anos quisesse sair 
para encontrar-se com um rapaz, tal fato era considerado crime, com pena de detenção 
de até três anos, que era o caso do rapto consensual. Nessa situação, a vontade da 
mulher era totalmente desconsiderada, pois ela era vista como uma propriedade, que, 
antes de tudo, pertencia ao pai, e após o casamento passaria a pertencer ao marido. 
(ZAPATER, 2015).

O revogado artigo 107, porém, era o que trazia uma das previsões mais espantosas:
Art. 107 – Extingue-se a punibilidade: […] VII – pelo casamento do 
agente com a vítima, nos crimes contra os costumes, definidos nos 
Capítulos I, II e III do Título VI da Parte Especial deste Código; VIII – 
pelo casamento da vítima com terceiro, nos crimes referidos no inciso 
anterior, se cometidos sem violência real ou grave ameaça e desde 
que a ofendida não requeira o prosseguimento do inquérito policial ou 
da ação penal no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da celebração. 
(BRASIL, 1940).

Nesse sentido, de acordo com o artigo 107, caso a vítima de um crime sexual viesse 
a casar-se com o seu ofensor, este não seria punido. E caso a vítima viesse a se casar 
com terceira pessoa, nos casos em que o crime não tivesse sido cometido de forma 
violenta, aquele que praticou o delito só responderia se a vítima, desde que casada, 
requeresse a continuação do inquérito policial. Diante disso, podemos perceber que o 
maior dano visto pelo Estado no caso de uma mulher vítima de violência sexual era o 
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perigo dela não conseguir se casar, daí o motivo pelo qual o casamento seria causa de 
extinção da punibilidade do agente do fato criminoso. (ZAPATER, 2015).

Porém, o mais interessante aqui é essas tipificações possuíam uma destinatária 
especial, qual seja, a “mulher honesta”. Este termo, cunhado em 1940 pelo Código 
Penal, demonstrava com clareza que o Estado, e a própria sociedade, esperavam um 
determinado padrão de comportamento por parte das mulheres, e somente aquelas que 
se adequassem a esse padrão é que teriam o direito de ser protegida pelo direito penal. 
Vejamos o que diz Guilherme de Souza Nucci (2009), citando Viveiros de Castro, em 
uma obra de 1936, a respeito do que se esperava das mulheres:

É de justiça responsabilizar em primeiro lugar a própria mulher, 
dominada pela ideia errônea, subversiva, de sua emancipação, ela faz 
tudo que de si depende para perder o respeito, a estima e a consideração 
dos homens. A antiga educação da mulher recatada e tímida, delicada 
sensitiva evitando os contatos ásperos e rudes da vida, foi desprezada 
como coisa anacrônica e ridícula; e temos hoje a mulher moderna, 
vivendo nas ruas, sabendo tudo, discutindo audaciosamente as mais 
escabrosas questões, sem refreio religioso, ávida e unicamente de luxo 
e sensações, vaidosa e fútil, presa fácil e muita vez até espontaneamente 
oferecida à conquista do homem. (NUCCI, 2009, p. [?]).

Dessa forma, é perceptível que a mulher honesta era apenas aquela recatada, 
recolhida ao lar, que evitava sua presença e influência nos espaços públicos, tidos 
como de domínio e de exclusividade masculina. A partir do momento que uma mulher 
começava a se incluir nesses espaços, a deixar a sua vida privada para participar de fato, 
da sociedade, esse comportamento era visto como subversivo e deturpador da moral 
feminina. Essa mulher, então, não poderia ser considerada honesta. (CUNHA FILHO; 
FERNANDES, 2015).

Ser “mulher honesta”, até o advento da Lei 11.106/2005, era elemento normativo 
do tipo penal de alguns crimes, como a posse sexual e o atentado ao pudor mediante 
fraude, ou seja, para que se configurasse o crime, era preciso que a vítima, sendo mulher, 
fosse “honesta”. O próprio Código Penal, porém, não trazia uma definição desse termo, 
deixando a cargo da jurisprudência e da doutrina a sua definição. Por óbvio que, em uma 
sociedade tão patriarcal e machista, a mulher, para ser “honesta”, deveria estar adequada 
aos rígidos padrões morais daquela época, que condenavam veementemente atitudes 
que revelassem uma maior liberdade sexual da mulher. As prostitutas, nesse aspecto, 
não eram consideradas mulheres “honestas”, e portanto, não podiam ser vítimas de 
crimes sexuais, pois entendia-se que não possuíam direito sobre o seu próprio corpo. 
(CUNHA FILHO; FERNANDES, 2015).

Dessa forma, podemos ver claramente que o nosso próprio Código Penal agia 
como um legitimador do estupro e de outros crimes de natureza sexual contra a mulher, 
principalmente nos casos em que ser “mulher honesta” era elemento normativo do 
tipo. Uma vez que a mulher fosse possuidora de uma moral questionável, que não 
se adequasse aos padrões e limites impostos pela sociedade, ela estaria renunciando 
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à moral e aos bons costumes, e portanto, não teria direitos a serem tutelados. Uma 
prostituta, então, não poderia ser estuprada.

Em 2009, porém, sobrevieram importantes mudanças no ordenamento penal em 
relação aos crimes de natureza sexual. A lei 12.015/2009 trouxe importante modificação 
no caso do crime de estupro, que antes se configurava apenas com a penetração do órgão 
genital masculino no feminino, sendo a mulher a única vítima. Com a lei, qualquer ato 
libidinoso que satisfizesse o desejo sexual passou a ser considerado estupro, e o homem 
pôde se tornar sujeito passivo desse crime. (CUNHA FILHO; FERNANDES, 2015).

Mas a maior conquista da lei 12.015/2009 foi a alteração do Título VI do Código 
Penal, que antes era “dos crimes contra o costume” e passou a vigorar como “dos crimes 
contra a dignidade sexual”, numa clara mudança e reconhecimento do bem jurídico 
a ser tutelado. Foi, portanto, o reconhecimento de valores e da dignidade da pessoa 
humana que deveria ser protegido pelo Estado, negando a cultura patriarcal e machista 
que vigorava. (CUNHA FILHO; FERNANDES, 2015).

Porém, o que podemos ver na realidade da nossa sociedade é que, embora tais 
mudanças tenham ocorrido, a cultura do estupro permanece entremeada ao sistema 
penal, e a tese da “mulher honesta” ainda hoje, permanece válida, mesmo com sua 
ausência expressa no ordenamento.

É notório que o nosso sistema penal não julga as pessoas de forma igualitária, mas 
sempre condicionado aos estereótipos que regem a sociedade. A cultura do estupro, 
resultado dessa dominação patriarcal construída historicamente, continua a condicionar 
o sistema penal a fazer uma avaliação da vida pregressa da vítima, ponderando sobre 
a questão da vítima ser culpada, ou não, do crime que sofreu. No caso de mulheres 
vítimas de violência sexual, esse julgamento condicionado se mostra extremamente 
nítido. (ANDRADE, 2016).

Em dez de março de 2016, o jornal O Globo publicou matéria sobre o caso de 
uma juíza espanhola que, repetidamente, questionou uma mulher vítima de estupro 
se ela havia “tentado fechar as pernas e todos os seus órgão genitais”, numa clara 
demonstração da sua descrença no depoimento da vítima. (JUÍZA, 2016).

Em matéria do site de notícias G1 Globo, do dia vinte e oito de maio de 2016, foi 
publicada outra matéria a respeito do caso notório de uma adolescente do Rio de Janeiro 
que teria sido estuprada por mais de trinta homens. Segundo a matéria, a advogada 
da menina pediu o afastamento do delegado do caso, pois ele teria a intimidado, 
chegando até mesmo a perguntar se a jovem “possuía o hábito de fazer sexo em grupo”. 
(ADVOGADA, 2016).

Podemos ver, então, que esses casos têm em comum o fato de que as instituições 
penais, ali representadas pela juíza e pelo delegado, buscaram, ao invés de uma punição 
adequada ao autor do crime, uma justificativa para a conduta dele, com base em algum 
comportamento da vítima que desse causa ao cometimento do crime. Foi avaliada, 
portanto, a vida pregressa da vítima, a sua conduta, a sua moral foi questionada. 

Observa-se que a partir da década de 80 houve uma crescente tendência à 
criminalização de condutas sexuais cujas vítimas, em sua grande maioria, são 
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mulheres. Poder-se-ia pensar que o fato de tantas condutas desse tipo estarem sendo 
criminalizadas representa um avanço na luta feminina contra a violência e na busca 
pelo reconhecimento de seus direitos, porém, pensar assim é ilusão. Observa-se muito 
claramente que o mesmo sistema que criminaliza é o que oprime as vítimas de violência 
sexual. As nossas instituições jurídicas penais reproduzem, de forma incisiva, as 
estruturas machistas e opressoras que subjugam as mulheres e as transformam em rés, 
quando na verdade são vítimas. (ANDRADE, 2016). 

Há, nesse caso, o que a criminóloga Vera Regina Pereira de Andrade (2016) 
chama de “dupla vitimização”. A mulher sofre uma primeira vitimização quando é 
submetida ao ato criminoso do agente que pratica a violência contra ela, em seguida, ao 
buscar proteção aos seus direitos, sofre uma segunda vitimização quando é subjugada 
pelas instituições de poder às quais recorre. “E, ao incidir sobre a vítima mulher a 
sua complexa fenomenologia de controle social – a culminação de um processo de 
controle que certamente inicia na família – o sistema penal duplica ao invés de proteger 
a vitimização feminina”. (ANDRADE, 2016, p. 82-83).

O sistema penal se apresenta como um instrumento legalmente legitimado que 
busca dar eficácia e proteção aos direitos e garantias individuais da sociedade. Porém, 
ao observar mais de perto, é possível perceber que tais funções de proteção não passam 
de simbolismo para levar a cabo a violência praticada pelo próprio Estado. O sistema 
penal seleciona e estigmatiza para punir os indivíduos indesejáveis, afastando-os do 
convívio com a sociedade, pois assim mesmo esta deseja. “Pode-se concluir que o 
sistema penal não apenas viola, mas está estruturalmente preparado para violar a todos 
os princípios”. (ZAFFARONI, apud, ANDRADE, 2016).

Como vimos, o Código Penal, à época da sua criação, sempre esteve relacionado 
a determinados gestores da moral que guiavam a sua aplicação a crimes de natureza 
sexual, cujas vítimas, em esmagadora maioria, eram mulheres. Se não fosse mulher 
“honesta”, recolhida à sua privacidade, ao seu recato, não seria digna de receber a 
tutela do Estado, causando, portanto, uma normalização de condutas violentas que 
fossem praticadas contra mulheres que subvertessem a moral. Havia uma seleção, um 
julgamento dessas vítimas.

No julgamento de crimes sexuais, portanto, analisa-se os estereótipos de vítima 
e autor, pois o autor também deve encaixar-se no seu estereótipo para ser passível de 
punição. O estereótipo da vítima mulher está todo centrado na sua moral sexual, na sua 
vida pregressa e na ideia que Vera Regina (2016) denomina de “lógica da honestidade”, 
tal como previsto em nosso Código Penal antes de 2005. O inquérito policial vasculha 
a vida da vítima, buscando descobrir comportamentos que justifiquem a conduta do 
criminoso. Nesse sentido, as mulheres que não se adequam ao padrão moral aceito, 
que são consideradas “desonestas”, não podem ser vítimas de violência sexual, e ainda 
mais: além de não serem vistas como vítimas, podem transformar-se em rés. 

Dessa forma, vemos que a cultura do estupro permeia de forma absurda o nosso 
direito penal quando se trata de crimes sexuais. Uma vez que a mulher não segue os 
estereótipos sociais de feminilidade recatada, transforma-se em alguém desprovida de 
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direitos a serem protegidos, imerecida da tutela estatal. Daí as justificativas absurdas 
para crimes de estupro, como “a roupa que ela vestia”, “o lugar que ela estava” ou ela 
ter “feito isso no passado”.

4 CONCLUSÃO

A cultura do estupro, infelizmente, está presente em nossa sociedade, e há muito 
tempo, ainda que a maioria de nós sinta-se desconfortável em admitir isso. Ela está 
estampada em nossas piadas machistas, em nossas músicas, em nossos filmes, em nossas 
propagandas na televisão. Infelizmente também está presente em nosso ordenamento.

O direito penal, por si só, possui um ideal admirável ao prometer tutelar e proteger 
os indivíduos de violações aos seus direitos, punindo os transgressores da lei com o 
objetivo de reintegrá-los à sociedade totalmente recuperados. O fato é que essa promessa 
é uma mentira. Para ser vítima e para ser passível de punição é preciso estar amoldado 
aos estereótipos sociais que selecionam e estigmatizam as pessoas, e esta desigualdade 
se mostra escancarada quando se trata de crimes sexuais.

Ainda que o termo “mulher honesta” tenha sido excluído do nosso ordenamento, 
o fato é que a sua existência ainda está implícita e ainda exerce grande influência em 
processos que julgam violência sexual. A vítima mulher que sofreu violência precisa 
estar dentro dos padrões morais para ser vista, de fato, como vítima, caso contrário a 
culpa do crime pode recair sobre ela, deixando impune o verdadeiro culpado.

Crimes sexuais, em especial o estupro, nada têm a ver com prazer sexual, mas sim 
com uma relação de poder, com a noção construída histórica e socialmente de que as 
mulheres devem submeter-se aos homens e satisfazer-lhes suas vontades sempre que 
desejarem. Assim, quando um estupro é cometido, não se está satisfazendo aos desejos 
sexuais de ninguém, mas sim legitimando a estrutura patriarcal e machista dominante 
em nossa sociedade.

A mulher, vítima de crime sexual, ao buscar a tutela das Instituições penais verá sua 
moral vasculhada, sua vida analisada afim de determinar se merece ser vítima ou se seu 
comportamento é que a foi a causa do crime. Se for mulher “desonesta”, o indivíduo que 
a estuprou não poderá ser responsabilizado, uma vez que a grande causadora da conduta 
criminosa foi ela.

Há, portanto, uma legitimação, uma normalização de crimes sexuais quando sua 
vítima for uma mulher que não se encaixa nos padrões morais aceitáveis, configurando 
a tão falada cultura do estupro dentro das nossas próprias instituições de proteção penal.

Tal situação, alarmante e preocupante, deve ser combatida, e apenas através de uma 
grande mobilização social é que chegaremos a uma solução. A cultura do estupro deve 
ser debatida, discutida de forma pública e escancarada, para que a sociedade possa se 
levantar e tomar atitudes sérias e contrárias a esse modelo de dominação patriarcal que 
transforma as mulheres em rés no lugar de seus agressores. O direito penal já passou por 
grandes mudanças em relação à forma como as mulheres são vistas, porém, é preciso que 
tais mudanças saiam do papel e gerem efeitos verdadeiros no mundo real.
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O RESGATE DA DIGNIDADE DO SER FEMININO: PONDERAÇÕES SOBRE 
A CONTRIBUIÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Magdiel Pacheco Santos

1 INTRODUÇÃO
“A cultura não faz as pessoas. As pessoas fazem a cultura. Se uma 
humanidade inteira de mulheres não faz parte da nossa cultura, então 
temos que mudar nossa cultura” (Chimamanda Ngozi Adichie, na obra 
Sejamos todos feministas)

A tutela de grupos vulneráveis pelo Estado é uma realidade intrinsecamente 
paradoxal. Visto numa perspectiva histórica, invariavelmente, ao se realizar um resgate 
na linha do tempo, nota-se que a política estatal que, hoje, na perspectiva do Estado 
Social de Direito, busca assegurar direitos fundamentais às minorias; outrora, limitava 
desarrazoavelmente direitos e garantias destas mesmas minorias. Assim, a realidade 
estatal se submete a esse contínuo processo de construção e desconstrução, de lapidação 
e de crítica sobre a própria atuação em conformidade com as transformações sociais 
existentes.

É nesse cenário de análise institucional onde está contextualizado o presente artigo. 
Desenvolvido metodologicamente na perspectiva de revisão de literatura, a reflexão 
busca apresentar as críticas existentes sobre a atividade do Estado-Juiz e o combate à 
violência contra a mulher na busca de contribuir com o processo evolutivo de construção 
e desconstrução. Contudo, como será explicitado, esse encadeamento não ocorre 
de modo homogêneo, de maneira unicamente positiva; mas, na verdade, persistem 
resquícios de compreensões ultrapassadas e marcas reacionárias que acabam por revelar 
os contrassensos existentes nas políticas estatais. Assim, apropriando-se da genialidade 
literária de Augusto dos Anjos, pode-se afirmar, então, que, paradoxalmente, a proteção 
estatal que por momentos afaga, em outros, apedreja, isto é, revitimiza a mulher.

De pronto, destaca-se que problematizar sobre qualquer política estatal no combate 
à violência contra a mulher deve implicar sempre trazer a lume o debate sobre a violência 
de gênero – apesar de tal clarividência não ser tão óbvia para parte da produção jurídica 
dogmática. Assim, assumindo essa ótica na análise, a reflexão problematizará aspectos 
da realidade do Poder Judiciário quanto ao ser feminino tanto na perspectiva interna – 
isto é, quanto as manifestações patriarcais na estrutura do Estado-Juiz em relação às 
próprias magistradas – quanto na repercussão dessa cultura jurídica na prestação da 
tutela às jurisdicionadas, mulheres em situação de violência, de vulnerabilidade.

Com a inafastabilidade da categoria gênero da análise, também será trabalhada 
a insuficiência do positivismo jurídico para interpretar e aplicar o microssistema da 
Lei nº 11.340/2006. Dessa maneira, a reflexão apontará os desdobramentos falhos da 
adoção de uma postura generalista para compreender e aplicar a Lei Maria da Penha. 
Por outro lado, a alternativa a ser discutida oportunamente será a necessidade premente 
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de uma perspectiva multidisciplinar para a abordagem de um fenômeno multifacetado 
e complexo como a violência de gênero contra a mulher.

Por sua vez, também serão pontuados aspectos que revelam, positivamente, a 
evolução que o Poder Judiciário tem mostrado quanto à tutela da mulher em situação 
de violência. Nesse contexto, serão destacados o conteúdo normativo da Portaria nº 
15/2017 do Conselho Nacional de Justiça – que instituiu a Política Judiciária Nacional 
de enfrentamento à violência contra as Mulheres no Poder Judiciário – e a importância 
do fortalecimento das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação de Violência 
(CEMULHER).

Por fim, baseado no aporte teórico que sublinha a insuficiência da postura clássica 
na tratativa do microssistema da Lei Maria da Penha, serão estabelecidos pilares 
necessários para o fomento da conscientização e sensibilização do Poder Judiciário ao 
resgate da dignidade do ser feminino.

2 O combate da violência contra a mulher e o Poder Judiciário: ponderações e 
paradoxos na atuação do Estado-Juiz

“Diante da Lei há um guarda. Um camponês apresenta-se diante 
deste guarda, e solicita que lhe permita entrar na Lei. Mas o guarda 
responde que por enquanto não pode deixá-lo entrar. O homem reflete, 
e pergunta se mais tarde o deixarão entrar. – É possível – disse o 
porteiro – mas não agora”. (Franz Kafka, no conto Diante da Lei)

O microssistema da Lei nº 11.340/2006 estatuiu um rol inafastável de compromissos 
estatais. Normas com forte conteúdo principiológico que destacam o necessário 
comprometimento para a coibição da violência familiar e doméstica contra a mulher. 

Assim, localizados estrategicamente logo no Título I, os artigos 1º ao 4º constroem 
o espaço axiológico que deve nortear a compreensão e a aplicação da Lei Maria da 
Penha, explicitando: as fontes normativas que inspiraram diretamente o diploma legal 
(LMP, art. 1º); no artigo 2º, há a previsão do denominado princípio da não discriminação 
para o gozo dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana (CAMPOS, 2011); 
o estabelecimento programático do exercício efetivo a uma vida digna às mulheres, 
distribuindo tal responsabilidade no âmbito das políticas públicas estatais e do Poder 
Público, na família e na sociedade em geral (LMP, art. 3º, caput e §§1º e 2º); e, por sua 
vez, o legislador se preocupou em estabelecer, de forma clarividente, norte hermenêutico 
específico para a Lei Maria da Penha: “Na interpretação desta Lei, serão considerados 
os fins sociais a que ela se destina e, especialmente, as condições peculiares das 
mulheres em situação de violência doméstica e familiar” (LMP, art. 4º).

Não obstante a reticente – e errônea – postura de parcela da doutrina1, que persiste 
em desconsiderar a importância normativa dos referidos artigos, as Disposições 
Preliminares da Lei nº 11.340/2006 estabelecem justamente os referenciais 
paradigmáticos para uma crítica legítima e fundamentada sobre a atuação do Poder 
Judiciário. Logo, diante desses referenciais, nas várias frentes de reflexão, mostra-se 
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incabível a utilização de qualquer filtro estritamente positivista: seja na análise do 
fenômeno da violência de gênero2 contra a mulher; seja na própria interpretação da 
LMP ou na perscrutação da aplicação desse microssistema. Sobre a necessidade de uma 
postura diferenciada do jurista, Valéria Diez Scarance Fernandes (2015, p. 02) pontua 
de maneira direta e correta:

A visão tradicional do Direito, com enfoque meramente jurídico não é 
compatível com o enfrentamento à violência, que exige uma abordagem 
multidisciplinar para compreender a razão da violência, a permanência 
da mulher na relação afetiva, os efeitos da violência e como o processo 
pode transformar essa realidade.

Nessa mesma perspectiva, Cristiane Brandão Augusto (2016, p. 28), no artigo 
Violência contra a Mulher e Práticas institucionais, delineia a seguinte constatação:

Por não ser a violência de gênero em âmbito familiar e doméstico um 
fato unicamente criminal, já que envolve relações pessoais e íntimas/
familiares, o conflito se mostra muito mais complexo e particular, não 
se encaixando em padrões de decisão de escala industrial, formatados 
num modelo de ritualística processual frio e cartesiano, nem se 
contentando com as respostas penalistas que nossa legislação atual é 
capaz de fornecer.

Contudo, antes de aprofundarmos no mérito da miopia epistemológica na adoção 
de uma perspectiva estritamente jurídica3 sobre o tema em comento, é imperioso 
problematizar algo que nas palavras de Gláucia Falsarella Foley (2010, p. 443) se revela 
como o aspecto político-ideológico da violência de gênero: “o ‘androcentrismo’ que 
permeia as instituições políticas, em especial as que integram o Sistema Judiciário”.

Em um artigo publicado ainda na década de 90, mas cuja criticidade ainda se 
mostra contemporânea e acertada, Maria Berenice Dias (1996, p.3) conseguiu traduzir 
o cenário predominante nesse espaço de mulher quanto à figura da mulher:

O Poder Judiciário ainda é uma instituição das mais conservadoras e 
sempre manteve uma posição discriminatória nas questões de gênero. 
Com uma visão estereotipada da mulher, exige-lhe uma atitude de 
recato e impõe uma situação de dependência. Ainda se vislumbra nos 
julgados uma tendência perigosamente protecionista que dispõe de uma 
dupla moral. Em alguns temas, vê-se com bastante clareza que, ao ser 
feita uma avaliação comportamental dentro de requisitos de adequação 
a determinados papéis sociais, é desconsiderada a liberdade da mulher. 

Como se observa, mostra-se como necessário o diagnóstico de que o Poder 
Judiciário, como instituição estatal contextualizada em uma sociedade marcadamente 
machista, não está à margem de nódoas patriarcais4. Assim, paradoxalmente, mesmo 
sendo um dos atores principais no combate à violência de gênero contra a mulher, o 
Estado-Juiz protagoniza manifestações da dissimetria de poder. Como bem sintetizou 
a Ministra Carmen Lúcia sobre a realidade das mulheres nesse Poder Judiciário5, ao 
problematizar a questão do manterrupting durante sessão na mais alta corte do Brasil, 
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provocou: “E a ministra Sotomayor [da Suprema Corte americana] me perguntou: 
como é lá [no Brasil]? Lá, em geral, eu e a ministra Rosa, não nos deixam falar, então 
nós não somos interrompidas” (JOTA, 2017).

É de se pontuar, também, que os desdobramentos de um espaço de Poder 
marcadamente patriarcal refletem não somente na linha de frente – isto é, sobre as 
jurisdicionadas –, mas afeta, também, diretamente as mulheres que compõem o próprio 
Poder Judiciário6. Maria Berenice Dias (1996, p. 05), como desembargadora aposentada, 
registrou, ainda de sua época de judicatura, a seguinte percepção:

[…] sendo recente a presença das mulheres no poder, normalmente 
elas não gozam da mesma credibilidade de seus pares. São alvo de 
referências que dizem mais com seus atributos pessoais do que com 
seu desempenho profissional. Como toda novidade, despertam mais a 
atenção, correspondendo sua imagem a verdadeiros totens. Por isso, 
acabam recebendo rótulos: como mais severas ou mais condescendentes 
que os juízes, ou ainda são apontadas como adequadas ou não para 
jurisdicionar determinadas varas. Essa estratificação dicotômica 
decorre de percepções freqüentemente inconscientes e que registram 
um conteúdo discriminatório, pois atitudes por vezes não-relevantes 
ficam mais visíveis e são potencializadas de forma generalizante. 

Portanto, se utilizada no contexto institucional em análise, é possível afirmar 
que a seguinte exortação da Sílvia Pimentel assume um status urgente e impreterível 
(PIMENTEL, 2009, p. 30): “(…) é um imperativo ético e jurídico a superação da 
cegueira de gênero, que mina a efetividade dos Direitos Humanos das mulheres” – e 
prossegue a autora – “Cegueira, por parte da sociedade enquanto um todo, cegueira dos 
profissionais de Direito e, inclusive, ainda, cegueira de muitas mulheres”.

Por outro lado, apesar desse cenário renhido, é possível destacar significativo 
avanço na mudança cultural no contexto do Poder Judiciário durante os mais de 10 
anos de vigência da Lei Maria da Penha. A evolução no conteúdo das decisões – saindo 
de uma predominante redação em que a mulher sofria juízos morais mesmo estando 
na posição de vítima7, alcançando ementas e jurisprudências que buscam concretizar 
o empoderamento feminino8; a assunção de políticas públicas no âmbito do CNJ, 
concentradas, sobretudo, na recente Portaria 15, de 08 de março de 2017; a atuação das 
Coordenarias Estaduais da Mulher em Situação de Violência no âmbito dos Tribunais 
de Justiça; o aumento do número de mulheres no Poder Judiciário, partindo 25,6% no 
período de 1982 a 1991 para 35,9% de 2012 a 2013 (BRASIL, 2014); são aspectos que 
podem ser mencionados como avanços na conjuntura do Poder Judiciário quanto ao seu 
aperfeiçoamento para lidar com as peculiaridades da violência de gênero.

De todo modo, alguns paradigmas devem ser continuamente problematizados e 
debatidos no âmbito do Poder Judiciário a fim de fomentar a contínua desconstrução de 
elementos deletérios e a construção de uma cultura igualitária e empoderadora para a 
mulher: a) a necessidade de uma compreensão multidisciplinar do fenômeno da violência 
contra a mulher, abandonando a limitada compreensão positivista e generalista; b) a 
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realização de capacitações e grupos de estudos tanto com os magistrados como também 
com servidores, buscando a sensibilização à temática; c) fomento de uma agenda 
institucional voltada para o combate à violência contra a mulher; d) a problematização 
sobre a revitimização das jurisdicionadas e sobre a violência institucional; e e) 
fortalecimento da interlocução do Poder Judiciário na Rede de Combate à Violência.

Sobre o primeiro aspecto – quanto à necessidade de uma compreensão 
multidisciplinar do fenômeno –, é necessário fixar, de maneira peremptória, que, no 
espaço do microssistema da Lei Maria da Penha, a práxis legítima dos operadores do 
Direito – especificamente, no caso do presente trabalho, magistrados e servidores do 
Poder Judiciário – não deixa espaço para um posicionamento arraigado a pretensa 
suficiência do positivismo jurídico. 

A Lei nº 11.340/2006 estipula – expressamente nos artigos 8º; 22, IV; 29-32; 35, 
I – a necessidade de convergirem saberes multidisciplinares a fim de que um fenômeno 
multifacetado9, como é a violência de gênero contra a mulher, tenha a respectiva 
atenção multidisciplinar. Assim, a existência de uma convergência de saberes múltiplos 
e o acesso do magistrado a um grupo de profissionais de formações diversas permitem 
a contínua avaliação de como a prestação jurisdicional pode melhor se subsumir às 
peculiaridades do caso concreto – buscando afastar a tendência existente de o aparato 
judiciário se autonomizar e não responder adequadamente as demandas sociais que 
guiaram a sua própria criação (RIFIOTIS, 2008). 

Exemplificadamente, é possível mencionar a escolha legislativa de, no bojo da Lei 
nº 11.340/2006, não se utilizar da terminologia10 penal ‘vítima’, mas optar, nas onze 
menções feitas no texto legal, pela expressão ‘mulher em situação de violência doméstica 
e familiar’. Nesse ponto, já pode destacar uma ruptura normativa e conceitual, que 
delineia a existência de corpo legislativo que exige um diálogo científico com outras 
áreas para alcançar a devida eficácia diante do nefasto fenômeno social em combate.

Em outras palavras, o aumento da eficácia da prestação jurisdicional11 , no 
contexto do combate à violência contra a mulher, perpassa necessariamente pela 
autoconscientização dos operadores do Direito dos próprios limites12 técnicos quanto 
ao conhecimento da violência de gênero contra a mulher. Assim, buscando o apoio 
das funções da equipe multidisciplinar (LMP, art. 29-32), explora-se a oportunidade de 
instrumentalizar os conhecimentos das áreas psicossocial, jurídica e de saúde na busca 
de compreender as nuances e os meandros da vulnerabilidade da mulher em situação de 
violência doméstica. Um exemplo patente dessa exigência interdisciplinar é a previsão 
do artigo 22, IV, da Lei nº 11.340/2006, que indica a oitiva da equipe de atendimento 
multidisciplinar quando da análise da medida protetiva de restrição ou suspensão de 
visitas aos dependentes menores em desfavor do agressor.

Consequentemente, diante desse cenário da insuficiência da perspectiva 
estritamente jurídica, resta como imperiosa a realização de capacitações13  e grupos 
de estudos tanto com os magistrados como também com servidores, buscando a 
sensibilização14 à temática. Nesse aspecto, as formações devem estar pautadas não 
em mero conhecimento topológico, literal ou positivista da Lei Maria da Penha, 
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mas devem buscar a concomitante desconstrução de compreensões arcaicas e a 
construção de uma mentalidade no Judiciário que compreenda gênero como conceito 
nuclear no microssistema do combate à violência contra a mulher. Assim, como bem 
problematizado no artigo ‘Lei Maria da Penha: as representações do judiciário sobre a 
violência contra as mulheres’, Madge Porto e Francisco Pereira (2010, p. 487) afirmam, 
com propriedade, a necessidade de se ter uma mudança nos valores e crenças permitindo 
que “a Lei Maria da Penha passe a ser utilizada dentro de novos referenciais e que, de 
fato, represente um novo paradigma para que mulheres e homens estabeleçam relações 
de respeito e igualdade”.

Ademais, a partir da Portaria 15, de 08 de março de 2017, do Conselho Nacional 
de Justiça, outro aspecto relevante sobre a atuação do Poder Judiciário ganha novos 
patamares: o fomento de uma agenda institucional voltada para o combate à violência 
contra a mulher. Conforme consta no artigo 2º, inciso XI, dentre os objetivos da política 
judiciária, o estímulo à promoção de ações institucionais entre os integrantes do sistema 
de Justiça não pode restringir a compreensão de que o acesso à justiça esteja limitado a 
prestação jurisdicional exclusivamente penal ou inibitória. Dessa maneira, sob pena de 
reproduzir comum reducionismo, os direitos das mulheres não estão restritos ao direito a 
não violência. Mas, sim, “a efetivação do direito a não-violência ocorre em consonância 
à concretização do direito a uma vida digna, livre e igualitária” (MORAES; MARTINS, 
2010, 486).

Por sua vez, outro elemento necessário na assunção de uma postura madura do 
Poder Judiciário é quanto ao nefasto fenômeno da revitimização (sobrevitimização 
ou vitimização secundária) das jurisdicionadas. Sobre tal efeito colateral da prestação 
jurisdicional, o importante documento 100 Regras de Brasília sobre o acesso à justiça 
das pessoas em condição de vulnerabilidade estabeleceu, como um dos principais 
objetivos, que “o dano sofrido pela vítima do delito não seja incrementado como 
consequência do seu contacto com o sistema de justiça” (REGRAS..., 2008, p. 08). 
Assim, os operadores do Direito15 e as instituições de Justiça devem assumir uma 
postura profissional, quando tratarem de feitos que envolvam as mulheres em situação 
de violência doméstica, que seja afastado o lamentável cenário revitimizador no qual a 
vítima do delito acaba por se tornar, também, vítima do próprio sistema legal (BISPO, 
2011).

Ademais, aspecto inolvidável ainda é o fortalecimento da interlocução do Poder 
Judiciário com as demais entidades da Rede de Enfrentamento à Violência contra as 
Mulheres. 

Perfunctoriamente, pode-se compreender que, numa conceituação elementar, 
esse conceito de rede de enfrentamento perpassa pela atuação articulada tanto com 
instituições governamentais e não-governamentais quanto com a própria comunidade, 
buscando efetivar os quatro eixos firmados na Política Nacional de Enfrentamento à 
Violência contra as mulheres – quais sejam: combate, prevenção, assistência e garantia 
de direitos (BRASIL, 2011). 

Assim, a Rede de Enfrentamento é necessariamente marcada pela multiplicidade 
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de serviços e de instituições que visa abarcar justamente a complexidade e a 
multidimensionalidade do fenômeno da violência contra as mulheres (BRASIL, 2011). 
Nessa dinâmica, o Poder Judiciário deve se dispor a ter uma atuação continuamente 
articulada e sintonizada com os demais agentes da Rede. Diante disso, a inafastável 
intersetorialidade se mostra como grande desafio já que exige verdadeira “ruptura 
com o modelo ‘tradicional’ de gestão pública, que tende à departamentalização, à 
desarticulação e à setorialização das ações e das políticas públicas” (BRASIL, 2011, 
p. 17).

Baseados nessa lista de paradigmas tratados, que devem ser trabalhados no âmbito 
do Poder Judiciário, compreende-se que tais possibilidades se coadunam, em quase sua 
totalidade, com as atribuições das Coordenadorias Estaduais da Mulher em Situação 
de Violência (CEMULHER), conforme o artigo 4º, da referida Portaria do CNJ. Logo, 
o referido órgão assume papel primordial na assunção da responsabilidade diante do 
combate à violência contra a mulher, significando o fortalecimento e a estruturação 
da CEMULHER um investimento valioso no aprimoramento da política judiciária no 
resgate da dignidade do ser feminino.

Sobre as dificuldades manifestadas da atuação do Poder Judiciário no contexto da 
Rede de Enfrentamento – inclusive correlacionando com a reflexão já trazida sobre a 
insuficiência do positivismo –, Cristiane Brandão Augusto (2016, p. 39) delineia os 
seguintes aspectos:

Parece-nos que a problemática aqui reside na ausência de uma visão 
mais conjunta e uniforme de Políticas Públicas em Direitos Humanos 
para as mulheres. Aliás, é justamente essa ausência de noção de 
pertencimento a um conjunto de atuações políticas que faz com que 
alguns atores do Judiciário se tornem prisioneiros de um pretenso 
cientificismo positivista acrítico e unidisciplinar. Por conseguinte, não 
se promove substancialmente a conscientização da importância da 
inserção do Judiciário na Rede de Proteção Integral à Mulher. 

Diante do cenário apresentado sobre os desafios e entraves da atuação do Poder 
Judiciário no combate à violência contra a mulher, é possível observar os paradoxos e os 
desafios que ainda permeiam a atuação do Estado-Juiz. Quando se adota a perspectiva 
sociológica de inserir a reflexão dentro da perspectiva macro da sociedade, vê-se que, 
no contexto em análise, não cabe análise ou problematização sem a postura crítica 
diante do status quo patriarcal e machista da sociedade em geral. 

Longe de qualquer provocação meramente ideológica, tal constatação revela 
que pensar no Poder Judiciário como um agente eficaz no processo de resgate do ser 
feminino implica, inexoravelmente, numa reconstrução dos valores que norteiam os 
atores do Poder Judiciário. Assim, o Estado-Juiz, na complexa posição de “solução-
problema”16, deve exercitar o contínuo repensar das prioridades e posturas assumidas 
na específica missão de ligar com o combate à violência contra a mulher, assumindo a 
necessidade de incorporar, em sua rotina forense e administrativa, elementos axiológicos 
que dignifiquem o ser feminino:
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[…] os valores feministas devem integrar as instituições policiais e 
jurisdicionais, especialmente as que tratam da violência doméstica, 
promovendo um tratamento mais especializado e acolhedor às 
mulheres em situação de violência. Um tratamento que vise não só à 
mera resolução de conflitos, mas que tenha por base um olhar político 
pautado na igualdade e educação não sexista, na desmistificação 
da violência e na deslegitimação dos meios que a legitimam. Um 
tratamento que promova a mulher como indivíduo-cidadã e que tenha 
por objetivo não só o fim da violência doméstica, mas sim o fim da 
cultura patriarcal que a autoriza (AUGUSTO, 2016, p. 40)

Portanto, resta aos operadores do Direito o comprometimento de afastar qualquer 
simplismo na coibição da violência contra a mulher. Ao transcender o pragmatismo 
superficial e positivista, assumindo a necessidade de um olhar multidisciplinar e 
autocrítico, é que o Estado-Juiz poderá compreender o complexo fenômeno da violência 
contra a mulher. Somente então é que poderá falar numa estrutura institucional que se 
coadune, na conjuntura das mulheres, com uma práxis emancipatória17:

Todos os profissionais da área jurídica e afins devem estar preparados 
para entender a violência contra as mulheres como manifestação 
perversa de discriminação de gênero que, lamentavelmente, integra 
as estruturas sociais, econômicas, culturais e políticas patriarcais. 
Também devem estar abertos e aptos para se comportar como nossos 
aliados, utilizando-se de um discurso em relação ao poder que repudie 
enfaticamente a ideia de que a subordinação social das mulheres e a 
consequente violência que sofrem não são um destino, ‘are not fate’ 
[…]. (PIMENTEL, 2009, p. 30)

4 CONCLUSÕES

“Sólo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente...” (trecho da 
música ‘Solo le pido a Dios’, da autoria de León Gieco)

A Lei nº 11.340/2006 é uma lei que, desde a sua origem, não se afastou do contexto 
de luta e persistência. Desde a gênese, como fruto de condenação internacional do 
Estado brasileiro, perpassando pelo processo legislativo com participação intensa 
dos movimentos sociais, abrangendo o epíteto que a tornou conhecida, a Lei Maria 
da Penha é um diploma de luta e, por conseguinte, seu processo de implemento não 
poderia fugir a esta realidade renhida. Mesmo após 11 anos de sua promulgação, o 
diploma que representa o combate à violência contra a mulher no Brasil enfrenta 
grandes dificuldades na busca pela eficácia. E tal cenário é extremamente sintomático.

No presente artigo, foram pontuadas situações em que o Poder Judiciário se mostra 
na paradoxal posição de, por vezes, ser laureado como fomentador do empoderamento 
feminino e, noutro momento, ser objeto de críticas legítimas por ainda ecoar a cultura 
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do patriarcado. É possível compreender, num fácil exercício comparativo, que a 
intricada dificuldade na aplicação da Lei Maria da Penha está umbilicalmente associada 
à persistência do Estado-Juiz em seu estado contraditório atual. Na verdade, ambos 
cenários são manifestações de uma sociedade que, não obstante viver uma época de 
grande avanço tecnológico, persiste num atraso medieval quanto ao espaço dado à 
dignidade do ser feminino.

Apesar da existência de uma Constituição analítica quanto aos direitos fundamentais, 
apesar da existência de diploma normativo que é referência mundial no combate à 
violência contra a mulher, apesar da crescente presença das mulheres nos espaços de 
poder, os entraves na concreção das políticas de enfrentamento à violência de gênero 
perduram por causa da mentalidade patriarcal que, por vezes, tenta se esconder dos 
espaços públicos, mas ainda oprime nos espaços privados. Apesar da obviedade, é 
necessário lançar luz sobre o fato de que os homens que reproduzem comportamentos 
machistas em suas dinâmicas pessoais e familiares inevitavelmente trazem tal nódoa 
para o espaço público. Logo, a possibilidade de o Poder Judiciário cada vez mais 
assumir o papel de contribuinte na dignidade do ser feminino – e cada vez menos de 
fator desfavorável – perpassa pela mesma solução ventilada para a sociedade em geral: 
(re)educação quanto à temática de gênero.

Por tal razão, em vários momentos do presente artigo, foi repisada a necessidade 
da contínua capacitação dos magistrados e servidores quanto à temática da violência 
de gênero contra a mulher. E, como foi destacado também, não se mostra suficiente 
um estudo estritamente normativo, mas é essencial uma formação multidisciplinar 
que evoque as sutilezas da dissimetria de poder na realidade brasileira. Uma vez 
compreendida a complexidade, delineados também os multifacetados aspectos da 
violência doméstica e familiar, não haverá espaço para uma pretenso positivismo frio e 
cartesiano na aplicação da Lei nº 11.340/2006.

Resta ainda sublinhar, por fim, que, levando em consideração cenário de contracultura 
que é o resgaste da dignidade do ser feminino, não é possível que alguém ou alguma 
instituição sustente, para si mesmo, uma posição imparcial, desvinculada dessa luta. 
Na verdade, a omissão ou o pretenso distanciamento já representariam a adoção de 
uma postura pró status quo patriarcal. Nesse contexto, o silêncio – seja institucional, 
seja pessoal – reafirma a opressão. Logo, diante dessa constatação, somente resta ao 
Poder Judiciário, através de seus membros e servidores, a adoção de posicionamento 
contributivo quanto ao empoderamento feminino.
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NOTAS 

1 Sobre os desentendimentos quanto à Lei Maria da Penha na cultura jurídica, vide 
o artigo de nossa autoria ‘A (in)compreensão jurídica sobre violência de gênero: 
divergências e convergências sobre a Lei Maria da Penha’, na Revista da ESMAM, v. 9, 
p. 65-83, 2015

2 A dimensão transversal dos fenômenos reunidos sob a designação de ‘violência 
de gênero’ (tempo, espaço, classe social etc.) permanece como um desafio maior e 
faz apelo aos estudos comparativos tanto em termos de vitimização, que permitiria, 
inclusive, discutir a pressuposta universalidade das experiências e das percepções, 
quanto de práticas e soluções locais”. (RIFIOTIS, 2008, p. 232). 

3 Em antiga obra, datada de 1978, Sílvia Pimentel já alertava sobre a deficiência dessa 
postura positivista nos estudos relacionados aos direitos das mulheres: “A simples 
consideração dos aspectos jurídicos-positivos da evolução dos direitos da mulher 
revela insuficiência deste tipo de abordagem. Pouco se apreenderia dessa evolução 
se o estudo se limitasse ao exame de textos legais” (PIMENTEL, 1978, p. 168).

4Aliado a problemas de ordem quantitativa, percebemos ‘faltas qualitativas’. Apesar 
da prerrogativa de promoção da justiça e equidade, o Poder Judiciário está inserido 
na sociedade e, consequentemente, carrega (e reproduz) traços da cultura patriarcal 
em seu funcionamento. Nos diários de campo, os analistas registram que: À segunda 
[audiência], o réu também não compareceu e a vítima não foi localizada. Juiz [do 
Juizado I] brinca com o advogado que também aguarda na sala de audiências: 
‘essa aí já deve estar até apanhando de outro’ Ambos riem. Volta a dizer: ‘não é 
insensibilidade da minha parte, mas já vi cada caso de violência doméstica, é difícil, 
viu?’.” (AUGUSTO, 2016, p. 34).

5 As dificuldades na aplicação e implementação da Lei Maria da Penha são reflexos, 
também, dos valores patriarcais ainda impregnados nas instituições estatais, seja no 
Ministério Público, seja na Defensoria Pública e, sobretudo, seja no Poder Judiciário. 
Assim, a eficácia da Lei Maria da Penha perpassa, necessariamente, pela superação da 
ideologia patriarcal na mentalidade dos operadores do Direito” (PIMENTEL, 2009).

6 Em interessante crônica, a magistrada Rejane Jungbluth Suxberger, do TJDFT, 
mencionou o seguinte episódio emblemático: “Recentemente recebi o convite de 
uma palestra sobre a importância da mulher no poder judiciário. Até aí, tudo bem. 
O que surpreendeu foi o fato da palestra ser ministrada por dois homens. Opa! Eu 
entendi bem? Dois homens falando sobre a importância da mulher no âmbito do 
judiciário? Qual o motivo? Não existiam mulheres que poderiam falar sobre o tema? 
Ou será que precisamos, ainda, da chancela dos homens para dizermos da nossa 
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importância? (...)” (SUXBERGER, 2016).

7 Vide A soberania patriarcal: o sistema de justiça criminal no tratamento da violência 
sexual contra a mulher, da professora Vera Regina Pereira de Andrade.

8 No âmbito do Tribunal de Justiça, há um exemplo paradigmático da progressiva 
sensibilização da jurisprudência à realidade da violência de gênero da lavra do Des. 
José Bernardo Silva Rodrigues, na oportunidade afastava-se o princípio da bagatela 
no contexto de violência contra a mulher: “O princípio da bagatela não pode se 
sobrepor à dignidade da pessoa. É naturalmente incompatível que uma conduta seja 
insignificante, quando afronta/desrespeita este valor supremo, condensador dos 
direitos humanos. Chancelar a conduta do autor do fato como insignificante, seria 
retroceder em mais de meio século os avanços conquistados pelos movimentos 
que pregam o respeito e isonomia entre os gêneros. Em pleno século XXI, a 
mulher ainda ser vista como um ser com vontade reduzida diante da masculina é 
um absurdo inaceitável, principalmente se tal pensamento (retrógrado) continuar 
sendo disseminado, principalmente por autoridades públicas. Vale ressaltar que 
vítima, ao levar adiante fatos desta natureza, que, sem sombra de dúvida, trazem 
grande exposição na sociedade e constrangimentos, traz a memória o livro da 
filósofa e feminista francesa, Simone Beauvoir, publicado em 1949, ‘O Segundo Sexo’ 
que, entre outras ideias, defendia que o ‘ser mulher’ é algo construído historicamente, 
ou seja, não são apenas as questões biológicas que determinaram o que vem a ser 
uma mulher, mas todas as relações que as mulheres foram tendo com os homens ao 
longo dos anos. Dessa forma, o patriarcado com suas práticas machistas impuseram 
às mulheres o que elas devem ser, daí Beauvoir ter dito nesse livro: ‘Ninguém nasce 
mulher. Torna-se mulher.’” (TJ/MA - AP 49748/2014, Des. Rel. José Bernardo Silva 
Rodrigues, 2.ª Câmara Criminal - j. 26/2/2015; grifo nosso).

10 A violência não ocorre dentro da perspectiva da vitimologia, em que há dois pólos: 
um agressor-ativo e uma vítima-passiva; acontece dentro de uma complexidade-
sistêmica, onde se constitui um ciclo de violência” (MORAES; MARTINS, 2010, p. 482).

11 Uma amostra clássica da incompatibilidade de uma perspectiva estritamente 
jurídica com o microssistema da Lei Maria da Penha, é a dificuldade crônica da 
doutrina processual ao lidar com as medidas protetivas de urgência. Sobre esse 
ponto, Carmen Hein de Campos aponta, com precisão científica, que: “os obstáculos 
para a concessão das medidas, especialmente a exigência de provas e testemunhas, 
revela uma operacionalidade jurídica que não sai dos limites da casa patriarcal e 
tenta, de todas as maneiras, conter e confinar a LMP em seus domínios. A recusa 
de entender que a lei possui ‘um sistema jurídico autônomo que deve ser regido 
por regras próprias de interpretação, de aplicação e de execução penal’ (CAMPOS, 
CARVALHO, 2001, p. 144) e querer que a lei se conforme aos padrões anteriores do 
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processo penal tradicional, revela um sistema de justiça criminal que parece só ter 
olhos para si próprio” (CAMPOS, 2016, p. 168).

12 Ora, vê-se, portanto, que esse funesto fenômeno social não só exige do profissional 
da área jurídica uma vocação potencializada, mas, ainda assim, isso pode não ser 
suficiente, pois o dinamismo que envolve as relações que fazem parte dos cenários 
bárbaros de subjugação feminina no âmbito do lar possuem desdobramentos que 
ultrapassam os limites cognitivos dos atores processuais” (CARVALHO, 2015, p. 11). 

13 É necessário ressaltar o mérito da Escola Superior de Magistratura do Maranhão 
de, nos últimos anos, ter realizado intensa capacitação tanto de servidores quanto 
de magistrados, pois, conforme notícias no próprio site institucional da ESMAM, 
foram mais de 115 servidores capacitados no ano de 2016 (ESMAM, 2016); e, também, 
realizado lapidada capacitação para magistrados com a dra. Alice Bianchini sobre 
temas correlatos à violência contra a mulher e Lei Maria da Penha (ESMAM, 2017). 

14 Sobre tal aspecto, Sílvia Pimentel sintetiza com a criticidade necessária: “(...) é 
inegável que, considerando-se a atuação do Poder Judiciário, este ainda não se tem 
revelado suficientemente sensível e preparado para tratar das questões em que 
a mulher é parte interessada. Em outras palavras, este ainda não se tem revelado 
sensível à questão de gênero”. (PIMENTEL, 2009, p. 28).

15 Com sua arguta análise, usando o sistema penal como objeto de crítica, a professora 
Vera Regina Andrade faz a seguinte conexão entre a conjuntura opressora da 
sociedade e a resposta estatal revitimizadora: “A passagem da vítima mulher ao 
longo do controle social formal acionado pelo sistema de justiça criminal implica, 
nesta perspectiva, vivenciar toda uma cultura da discriminação, da humilhação e da 
estereotipia. Pois, e este aspecto é fundamental, não há uma ruptura entre relações 
familiares (pai, padrasto, marido), trabalhistas ou profissionais (chefe) e relações 
sociais em geral (vizinhos, amigos, estranhos, processos de comunicação social) 
que violentam e discriminam a mulher, e o sistema penal que a protegeria contra 
este domínio e opressão, mas um continuum e uma interação entre o controle social 
informal exercido pelos primeiros (particularmente a família) e o controle formal 
exercido pelo segundo” (ANDRADE, 2005, p. 76).

16 “(…) parece que fica caracterizado que o jurídico é ao mesmo tempo uma solução 
e um problema, uma ‘solução-problema’. Ele não deve ser considerado um fim 
em si mesmo e tampouco os objetivos sociais projetados sobre ele se realizam 
automaticamente, devendo ser objeto de monitoramento contínuo, como condição 
necessária para a sua efetividade”. (RIFIOTIS, 2008, p. 230)

17 “O discurso das mulheres que se aproximam ou solicitam os serviços públicos, 
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amparadas na Lei Maria da Penha, é revelador da estrutura de poder subjacente e da 
permanência, na sociedade e nas instituições, da mulher em um lugar de segunda 
categoria, sem espaço e sem reconhecimento. Estar no lugar de ‘vítima’ quer dizer 
ocupar esse espaço do silêncio, do abandono, da sordidez. Escutar essas pessoas, 
ouvir seus discursos e dar-lhes voz é um gesto institucional, que pode ajudar a 
retirá-las desse espaço, inspirar e fortalecer uma práxis emancipatória”. (MORAES; 
MARTINS, 2010, p. 502, grifo nosso)
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MULHERES NA PRISÃO: A IGUALDADE É DESIGUAL QUANDO SE 
ESQUECEM AS DIFERENÇAS!

Nilta Helena Ferreira 

1 INTRODUÇÃO

Adentrar no universo do encarceramento feminino permeado por silêncios, 
invisibilidade e violência de gênero, pode ser considerado um avanço, no sentido de 
ampliar o debate sobre essa temática que, embora relevante, ainda é considerada um 
tabu não somente para a sociedade, mas principalmente para o Estado que evita falar 
sobre o assunto. E é através dessa cultura machista e patriarcal do país, que nas décadas 
anteriores, interpretava a criminalidade feminina a partir de aspectos biológicos, sociais 
e morais, nos quais a mulher era considerada um ser mais frágil que o homem em todos 
os âmbitos da vida, disseminando a concepção que a mulher não teria condicionantes 
subjetivos para cometer crimes, que a violência vai se reproduzindo.

Assim, ao cometer um crime, a mulher “descaracteriza” o papel feminino 
socialmente determinado a ela. E por esta realidade ainda ser fundamentalmente 
deslegitimada nos âmbitos social e jurídico, encontra reflexos na legislação penal que 
generaliza os aspectos criminais, não abarcando as particularidades das mulheres e às 
condicionam a reclusão balizada no masculino.

Nesse viés, o encarceramento feminino e a questão da violência institucional que 
envolve essa temática são histórica e representada através da omissão do poder público 
que não considera a mulher encarcerada como sujeito de direitos inerentes à condição de 
pessoa humana e, muito particularmente, às suas especificidades advindas das questões 
de gênero. Dessa forma, os direitos das mulheres presas são constantemente violados 
de modo acentuado pelo Estado, que é o responsável pela custódia destas e deveria 
garantir-lhes um tratamento digno com acesso aos direitos que lhes são assegurados 
pelas normas jurídicas. Mas, como menciona a coordenadora da Pastoral Carcerária, 
Cerneka (2009, p. 62): “Para o Estado e a sociedade, parece que existem somente 
440 mil homens e nenhuma mulher nas prisões do país. Só que, uma vez por mês, 
aproximadamente 28 mil desses presos menstruam.”

Considerando que, de acordo com as leis, as limitações das quais a mulher 
encarcerada deveria deparar-se durante o comprimento da pena, seria apenas a restrição 
do direito de ir e vir. No entanto, segundo o relatório do Centro pela Justiça e Direito 
Internacional (CEJIL, 2007), a omissão do Estado no cumprimento de seus deveres 
dissemina violações de todos os demais direitos das presas que não deveriam ser 
afetados, e a discriminação e a violência de gênero tão presentes na sociedade acabam 
adentrando nos presídios femininos.

2 CÁRCERE FEMININO, INVISIBILIDADE E VIOLÊNCIA DE GÊNERO  
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Para compreensão da realidade da violência de gênero em relação ao cárcere 
feminino, faz-se necessário iniciar destacando os últimos dados do Departamento 
Penitenciário Nacional (DEPEN) em que o Brasil detém uma população de 579.7811 
pessoas custodiadas no Sistema Penitenciário, sendo 37.380 mulheres e 542.401 homens. 
Dessas mulheres, 58% possuem vinculação penal por envolvimento com o tráfico de 
drogas não relacionado a grandes redes de organizações criminosas. “A maioria dessas 
mulheres ocupa uma posição coadjuvante nesse tipo de crime, realizando serviços de 
transporte de drogas e pequeno comércio; muitas são usuárias, sendo poucas as que 
exercem atividades de gerência do tráfico”. (BRASIL, 2014, p.5).

Sobre a prisão de algumas destas mulheres, Varela (2017, p. 209) traz alguns 
questionamentos e aponta alternativas no livro Prisioneiras:

O que a sociedade ganha trancando essas mulheres por anos 
consecutivos? O que representa, no volume geral do tráfico, a 
quantidade de drogas que cabe na vagina de uma mulher? Que futuro 
terão essas crianças criadas com mãe e pai na cadeia? Quantas terão o 
mesmo destino? 
As mulheres-pontes flagradas todos os fins de semana nas 
portarias poderiam ser condenadas a penas alternativas e a sanções 
administrativas, como a proibição de entrar nos presídios do estado. (...)
Qualquer solução seria mais sensata do que a atual: elas vão para a 
cadeia, os filhos ficam abandonados em situação de risco e o homem 
que encomendou a droga arranja outra ponte para manter o fluxo de 
caixa. 

Por esse motivo, é relevante destacar questões como estas que envolvem o cárcere 
feminino e a violência de gênero as quais são submetidas constantemente essas mulheres. 
Pois, nesse cenário há distinção dos vínculos, e as relações familiares estabelecidas pelas 
mulheres, bem como sua forma de envolvimento com o crime, quando comparados com 
a população masculina, impacta de forma diferente nas condições de encarceramento 
feminino.

Historicamente, como ressalta o relatório da INFOPEN, a ótica masculina tem sido 
tomada como regra para o contexto prisional, com prevalência de serviços e políticas 
penais direcionados para homens, deixando em segundo plano as diversidades que 
compreendem a realidade prisional feminina, que se relacionam com sua raça e etnia, 
idade, deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, nacionalidade, situação de 
gestação e maternidade, entre tantas outras nuances (BRASIL, 2014). 

Quando se toma como análise o campo da formulação das politicas penitenciárias 
propriamente ditas, o relatório da CEJIL (2007) menciona que, mesmo de forma precária, 
estão relacionadas apenas à proposta de expansão física do sistema, contemplando 
unicamente os homens, e não alcançando a medida mais primária que se refere à adoção 
de vagas e a construção de estabelecimentos carcerários femininos.

Para se ter uma noção dessa histórica omissão, segundo os dados destacados por 
Queiroz (2015), a primeira penitenciária feminina do país, foi fundada em 1937 em Porto 
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Alegre, e não pelo Estado, mas por freiras da Igreja Católica. Até então, as mulheres 
condenadas do Brasil inteiro cumpriam pena em cadeias mistas, onde frequentemente 
dividiam celas com homens, eram estupradas pelos detentos e forçadas à prostituição 
para sobreviver. Depois de muitas denúncias e discussões de penitenciaristas, o Brasil, 
tardiamente, passou a construir presídios apenas para as mulheres, começando pelo Rio 
Grande do Sul e espalhando-se pelo resto do país.

Portanto, refletir sobre a realidade da mulher presa no Brasil, é buscar entender as 
especificidades que envolvem o cárcere feminino, como já foi dito. Como, por exemplo, 
as estruturas adequadas para a população feminina, demandas no campo da saúde, a 
presença de crianças nos estabelecimentos e as inúmeras questões familiares que o 
aprisionamento feminino traz consigo.

No entanto, como ressalta Stella (2006), as informações disponíveis sobre o sistema 
penitenciário brasileiro e sobre a população carcerária, especialmente a feminina são 
desatualizadas, desiguais e pouco sistematizadas. Fato este que impossibilita não só 
conhecer a realidade dessas mulheres, mas obter um diagnóstico dos problemas a serem 
combatidos com a elaboração de estratégias de intervenções essenciais para nortear a 
construção de politicas públicas nessa área.

Sendo essa apenas uma das evidências da omissão do Estado em relação às mulheres 
encarceradas, pois como ressalta o relatório da Pastoral Carcerária de 2010, não há 
preocupação por parte do governo em realizar levantamentos de dados sobre essas 
mulheres, tarefa que muitas vezes fica a cargo de pesquisas acadêmicas e de trabalhos 
de associações da sociedade civil (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 
DO BRASIL, 2010), desconsiderando que, essas informações são essenciais para 
compreensão dos problemas enfrentados pelas mulheres no cárcere e as peculiaridades 
do encarceramento materno.

Sobre a situação da estrutura dos estabelecimentos prisionais femininos, Santa Rita 
(2007, p.11) descreve como, “[...] lugar de perda da dignidade humana, onde as injustiças 
se agravam ainda mais pelas concepções estruturais, arquitetônicas e comportamentais 
do Sistema Penitenciário”. Como expõem os relatórios da CEJIL (2007) e da Pastoral 
Carcerária (2006/2007), tanto as cadeias públicas como as penitenciarias da maioria 
dos estados brasileiros estão em más condições de habitabilidade e salubridade 
(CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2011).

Quanto à estrutura para o abrigo de crianças que nascem sob a custódia do Estado e 
mães presas, os relatórios acima mencionados ressaltam que, a vaga em estabelecimento 
permitindo a internação pós-parto com local apropriado, não é direito assegurado para 
grande parcela de parturientes no sistema prisional, uma vez que são raras as unidades 
prisionais que comtemplam esse tipo de acomodação. Outra questão mencionada é 
referente à falta de uma área separada para receber as crianças filhos dessas mulheres 
em dia de visita.

Tal afirmação determina não apenas a inexistência de espaços apropriados para 
amamentação, mas também para berçários e creches. Posto que, na maioria das unidades 
prisionais, conforme os relatórios da CEJIL (2007) e Pastoral Carcerária (2012), o 
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berçário geralmente funciona em uma cela improvisada, com as mesmas características 
de insalubridade comuns a esses locais (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS 
DO BRASIL, 2012). Para assegurar o direito dessas mulheres a ter, mesmo em condições 
adversas uma gravidez saudável no cárcere, a Lei de Execução Penal determina que:

Art.89. Além dos requisitos referidos no art.88, a penitenciaria de 
mulheres será dotada de seção para gestantes e parturiente e de creche 
para abrigar crianças maiores de seis meses e de menores de sete anos, 
com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável 
esteja presa. (BRASIL, 1984).

No entanto, diante dos fatos relatados no decorrer do texto, observa-se que apesar 
de assegurados em lei aspectos importantes, como a existência de unidades prisionais 
exclusivas para as mulheres, o direito ao aleitamento materno, a instalação de berçários, 
e a manutenção de vínculos, entre outros, o que, de fato, ocorre é a não institucionalização 
dessas ações, que poderiam contribuir para o reconhecimento das diferenças e do direito 
a ter direito. 

Ao considerar o encarceramento, e as diferenças entre o aprisionamento materno 
e paterno, Johnston e Gabel (apud STELLA, 2006), argumentam que, certamente, a 
vida da família dos homens, como das mulheres são afetadas diretamente pela prisão. 
No entanto, para a autora, a prisão tem maior impacto destrutivo na vida das mulheres 
presas. Nesse sentido, a autora traz no livro Filhos de Mulheres Presas contribuições 
desses autores da literatura internacional que discutem essa temática e comungam do 
mesmo entendimento:

Existem diferenças entre mães presas e pais presos. A proporção de 
mães presas casadas antes aprisionamento (em cadeias ou prisões) 
representa apenas a metade dos pais nas mesmas condições; porém, a 
proporção de mães presas que viviam com seus filhos antes da prisão 
é três vezes maior que aquelas dos pais presos; a proporção de mães 
presas satisfeitas com a solução de guarda de seus filhos é apenas a 
metade daquela encontrada entre os pais presos. Geralmente, as mães 
presas recebem visitas de seus filhos menos frequentes que os pais e 
estão encarceradas em lugares mais distantes [...]). (JHONSTON; 
GABEL, 1995 apud STELA, 2006, p. 91).

Também se destaca alguns dados do Ministério da Justiça que reforçam essas 
diferenças existentes no sistema penitenciário brasileiro, começando com a utilização 
da remuneração recebida por trabalho realizado no sistema prisional, 73% dos homens 
utilizam-na com gastos pessoais, enquanto que a mulher gasta 58% dessa remuneração 
com a família, que ainda depende dela (BRASIL, 2011).

Quanto á guarda das crianças, o relatório da CEJIL (2007) menciona que quando o 
pai é preso, a criança continua sendo cuidada pela mãe (88,64%), mas quando a mãe é 
presa, apenas 16,3% das crianças ficam sob a guarda pai. E quando não têm com quem 
deixar, as crianças vão para os abrigos, e nesse caso quando as mulheres terminam de 
cumprir a pena, elas tem que pedir a guarda dos filhos à Justiça.
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No entanto, nem sempre é possível, pois esse é um processo burocrático e para 
provar ser capaz de criar uma criança um dos requisitos mínimos exigidos, é um 
comprovante de residência e emprego. E esse é um salto muito mais difícil de ser dado 
pelas mulheres com antecedentes criminais (QUEIROZ, 2015). Ressaltando ainda que, 
o destino das mães é decidido em varas criminais e o das crianças, em varas de infância 
e juventude. Esses dois departamentos da justiça brasileira não estão conectados, ainda, 
por nenhum sistema informatizado. Assim, cada causa segue tramitando como se a 
outra não existisse. Neste sentido, fica claro que, o encarceramento do pai e da mãe tem 
vertentes diferentes na vida da criança. 

Destaca-se ainda no supracitado relatório, a priorização de unidades prisionais para 
a população masculina, quando não se verifica na prática a construção de unidades 
prisionais especificas para mulheres, nas quais possa abrigar a mulher no período 
gestacional e seu bebê no período de amamentação.  Esse problema se agrava à medida 
que as unidades femininas não dispõem de recursos humanos especializados e espaços 
físicos necessários à saúde da mulher, em especial ao tratamento pré e pós-natal. Sobre 
essa realidade, assevera Queiroz (2015, p.133) que “até a estrutura dos prédios é feita 
para homens, os banheiros, por exemplo, são os chamados “bois”, ou seja, buracos no 
chão”. Imagine uma grávida se agachando num lugar destes?

A resposta do Estado para essa questão, segundo o relatório da Pastoral Carcerária, 
é que as mulheres compõem uma pequena percentagem da população prisional. Por 
causa disso, muitos estados possuem somente uma ou duas unidades femininas, o que 
implica em distância entre as mulheres e suas famílias e, consequentemente, a perda 
de contato com seus filhos, situação agravada pela ausência de telefones públicos nas 
unidades (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL, 2010).

Outra questão bastante relevante mencionada nos relatórios é sobre o abandono 
da mulher presa pelo companheiro, que em pouco tempo estabelece novas relações 
afetivas. Essa realidade é verificada nos dias de visita, nos quais a fila nas instituições 
masculinas é bastante extensa, compostas por mulheres e crianças. Enquanto que, nas 
instituições femininas as filas são reduzidas, e são compostas somente por mães das 
mulheres presas e seus filhos. A esse respeito Varella (20017, p. 38) menciona:

De todos os tormentos do cárcere, o abandono é o que mais aflige as 
detentas. Cumprem suas penas esquecidas pelos familiares, amigos, 
maridos, namorados e até pelos filhos. A sociedade é capaz de encarar 
com alguma complacência a prisão de um parente homem, mas a da 
mulher envergonha a família inteira. Enquanto estiver preso, o homem 
contará com a visita de uma mulher, seja mãe, esposa, namorada, prima 
ou vizinha, esteja ele num presídio de São Paulo ou a centenas de 
quilômetros. A mulher é esquecida.
Chova, faça frio ou calor, quem passa na frente de um presídio 
masculino nos fins de semana fica surpreso com o tamanho das filas, 
formadas basicamente por mulheres, crianças e um mar de sacolas 
plásticas abarrotadas de alimento.
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A ótica da prisão é masculina, como tem sido masculina a ótica dos estudos sobre 
prisão, provocando, porém uma neutralização de gênero. Por não “generificar” a prisão, 
tais estudos perecem alcançar na masculinidade à condição de universalidade no 
contexto prisional.

Diante da situação apresentada, percebe-se que há uma dinâmica de desiquilíbrio e 
desigualdade de poder nas relações de gênero na sociedade, e que impacta sobremaneira 
as mulheres presas. Sobre essa questão cabe destacar a ausência de políticas públicas 
com perspectiva de gênero, que incluam ou considere a compreensão sobre a mulher 
presa e suas especificidades. Pois, como afirma Bierrenbach (1998, p.71) “este é um 
assunto pouco conhecido e quase nunca desvendado, talvez, por ser considerado de 
pouca importância, assim como é qualquer tema relativo à questão de gênero, diante da 
cultura dominante na nossa sociedade”.

Nesse contexto, observa-se que, as tendências dos tipos de violações voltadas à mãe 
presa e seus filhos, como a falta de unidades prisionais específicas para as mulheres, de 
espaços apropriados para o atendimento à infância, a inexistência de políticas específicas 
voltadas para a maternidade, o direito da criança à convivência familiar e comunitária, 
entre outros, tendem a se acentuar. No entanto, como enfatiza Santa Rita (2007, p. 45):

Reconhece-se que há muita dificuldade em analisar uma realidade tão 
complexa, em refletir sobre direitos humanos numa instituição fechada 
como a prisão, em discutir as ações institucionais que envolvem tantos 
problemas e que se chocam com a concepção de programas e políticas 
emancipatórias e de inclusão social, mas não há como ficar inerte a 
tudo isso.

Assim, tomando como exemplo a época da ditadura militar, em que foi presa 
política e vivenciou uma realidade similar, a ex- presidente Dilma Rousseff determinou, 
no começo de seu mandato em 2010, o estudo de uma política pública específica para 
mulheres encarceradas. Pois, de acordo com a presidente, “as mulheres presas, como 
mães carregam um futuro incerto, precário e preocupante também para o país.” (O 
GLOBO, 2013, p. 5).

Nesse sentido, o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) vinculado ao 
Ministério da Justiça instituiu em 2014, a Política Nacional de Atenção às Mulheres em 
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional. O documento busca 
compreender as principais demandas e desafios para assegurar os direitos das mulheres 
presas e egressas e suas famílias, apontando perspectivas para a reintegração social. 

Traz um capítulo dedicado aos filhos das mulheres presas, com temas como 
gestação, acompanhamento médico, procedimentos de segurança diferenciados, 
nascimento, convivência familiar e comunitária da criança, suporte pedagógico e apoio 
à separação mãe-filho, que deverá ser gradual. Sendo esta, a primeira política de gênero 
do sistema prisional brasileiro e funcionará como uma espécie de norte para a atuação 
nos estados.

Dentre as medidas determinadas na Política Nacional de Atenção às Mulheres em 
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, estão também o 
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uso de equipamentos de monitoramento eletrônico e a adoção de medidas judiciais mais 
flexíveis para mulheres grávidas no cárcere, como a concessão da liberdade provisória. 
A efetivação dessas ações, atreladas à geração de politicas de trabalho, emprego e 
renda, como alternativa de inserção de mão-de-obra feminina pode representar um 
caminho pela busca de recuperação, resgate, autoestima e cidadania dessas mulheres 
encarceradas e suas famílias, que como enfoca Stella (2006) vivem na invisibilidade. 

De acordo com esse documento, essas ações se efetivadas possibilitará a redução 
da discriminação e violência de gênero, que presente na sociedade ecoa para dentro dos 
presídios femininos e produz inúmeros casos de violações de direitos. Como exemplo 
dessa violação, podemos destacar a permanência de crianças vivendo com suas mães 
em estabelecimentos prisionais (BRASIL, 2011) e ambientes inadequados.

Pois, como ressalta a vice coordenadora nacional da Pastoral Carcerária irmã Petra 
Silvia Pfaller:

Esse problema poderia ser resolvido com aplicações de medidas 
cautelares, como as prisões domiciliares para que mães pudessem 
cuidar dos filhos em casa. “O problema é que muitos juízes alegam 
que não podem fiscalizar essa prisão domiciliar. Então a solução seria o 
uso de tornozeleiras para o cumprimento dessas medidas. (PASTORAL 
CARCERÁRIA, 2016, p.12).

Nesse sentido, entendesse que o aprisionamento feminino requer do Estado uma 
atenção centrada nas especificidades das mulheres e suas famílias, demandando assim 
um novo paradigma para a elaboração de politicas públicas eficazes. Pois, de acordo 
com pesquisas realizadas pela Pastoral Carcerária (2006/2007), é escasso o acesso 
de mulheres presas a programas educativos, profissionalizantes, de trabalho e de 
reabilitação nas unidades prisionais (CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO 
BRASIL, 2011).

Quanto a essa escassez, vale mencionar que a Lei de Execução Penal, ao dispor 
sobre os direitos á saúde, educação, assistência social, exercício do trabalho e de 
atividades intelectuais, no caso das mulheres em gestação, reclusa em estabelecimentos 
compatíveis, direito a amamentação, entre outros, dispõe também sobre a obrigação do 
Estado em oferecer condições materiais à execução desses direitos.

Outra questão que é relevante destacar é sobre a saúde da mulher no sistema prisional, 
a começar pela higiene pessoal, pois segundo os relatórios citados anteriormente, o 
Estado nem sempre disponibiliza para as unidades prisionais femininas   produtos 
básicos como, xampu, pasta de dente, papel higiênico e absorvente. E quando fornece 
é em quantidade insuficiente. Acirrando dessa forma, o quadro de extremo desrespeito 
aos direitos da mulher.

A assistência a saúde no Sistema Prisional feminino no Brasil também apresenta 
situações de descaso e falência similares à situação vivenciadas nas unidades prisionais 
masculinas. Importante salientar que existe um quadro de desatenção a patologias 
que são intrínsecas a fisiologia da mulher e que incidem com intensidade no contexto 
do encarceramento, e se agravam devido à falta de acesso a práticas de prevenção, 
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tratamento e acompanhamento médico. Sobre esse atendimento a mulher presa Varella 
(2017, p. 13-14) comenta:

Os problemas de saúde eram muito diferentes daqueles que eu havia 
enfrentado nas prisões masculinas. Em vez das feridas mal cicatrizadas, 
sarna, furúnculos, tuberculose, micoses e as infecções respiratórias 
dos homens, eles se queixavam de cefaleia, dores na coluna, 
depressão, crises de pânico, afecções ginecológicas, acnes, obesidade, 
irregularidades menstruais, hipertensão arterial, diabetes, suspeita de 
gravidez, etc.

Enfermidades físicas e emocionais não tem viés de gênero, no entanto atinge 
preferencialmente as mulheres encarceradas. Posto que, as más condições de 
habitabilidade, superpopulação e a insalubridade são fatores fomentadores de doenças 
infecto contagiosas. Esse ambiente degradante contribui com o estado de baixa estima 
alimentando as de âmbito emocional. E as consequências dessa omissão são desastrosas, 
pois as mulheres com transtornos mentais são colocadas no convívio cotidiano com 
as demais presas, onde sofrem maus-tratos, até que se descubra que seus atos, não 
compreendidos e aceitos, são próprios de quem sofre algum transtorno psíquico. 

Sobre essa situação Queiroz (2015) ressalta que, dopar as pressas é um artifício 
para controlar a falta de pessoal capacitado para lidar apropriadamente com problemas 
emocionais e psicológicos. Hoje, no Brasil todo, só existem cinco hospitais de custódia 
e tratamento psiquiátrico habilitados a receber mulheres com problemas mentais que 
cumprem pena ou medida cautelar.  

O Estado brasileiro também não assegura atenção médica integral à mulher 
encarcerada. A deficiência encontrada no atendimento nas unidades do sistema 
penitenciário destinado aos homens se multiplica quando se trata de especialistas 
nas necessidades femininas. Em decorrência dessa omissão, o controle de doenças 
sexualmente transmissíveis não ocorre, assim também como os exames de rotina e 
prevenção de câncer.  Em situações de emergência, é necessário realizar o atendimento 
fora da unidade, e com escolta policial. O que se transforma em um grande obstáculo, 
pois são alegadas a falta de pessoal e veículos pra realização desse procedimento.

As mulheres presas grávidas sofrem ainda mais, com o descumprimento das normas 
constitucionais, ao não terem garantido o direito à assistência médica especializada 
durante o período gestacional. O que expõe a saúde da mulher e da criança a vários 
riscos, inclusive de contaminação em casos de doenças sexualmente transmissíveis. 

O direito à visita intima, é outra questão que vem sendo violada, pois há mais de vinte 
anos é garantido de forma plena e inquestionável aos presos homens, enquanto para as 
mulheres o mesmo direito não é garantido na maioria dos estabelecimentos. De acordo 
com Queiroz (2015), nos presídios masculinos, entende-se que, direito ou beneficio, a 
visita íntima deveria ser concedida, afinal não pensavam em maneiras mais eficientes de 
conter o “natural instinto violento masculino” do que saciando “o incontrolável impulso 
sexual intrinsicamente masculino”. Ou seja, mesmo que a Lei de Execução Penal não 
fale de gêneros em nenhum momento, a administração penitenciaria entendeu que esse 
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era um direito somente dos homens.
Até março de 1991, quando o Ministério da Justiça publicou uma resolução que 

recomendava que o direito fosse assegurado aos presos de ambos os sexos, a visita 
íntima foi ignorada nas prisões femininas. Em 2001, houve o primeiro encontro de 
Grupos de Estudos e Trabalhos Mulheres Encarceradas em que as ativistas conseguiram 
um compromisso dos diretores de unidades femininas de proporcionar a visita íntima, e 
em 2002 às mulheres conseguiram registrar seus maridos e namorados no Programa de 
Visitas Intimas, ao qual segundo Varella (2017), as presidiarias só tiveram acesso vinte 
anos depois da implantação.  No entanto, após esse direito ser assegurado, observou-se 
que os companheiros das mulheres presas não compareciam mesmo após essa conquista, 
nos dias de visita, pois como relata Queiroz (2015, p. 233):

A gente achou que teria mais interessados, mas não existe companheiro 
pra isso. Não existe parceiro que se submeta à vergonha da revista 
íntima, que vá e mantenha a relação afetiva. (...) Tem que tirar a roupa, 
agachar e, às vezes, abrir as pernas sobre o espelho para que vejam se 
não há drogas no orifício anal. (...) Alguns homens – raros, porém reais 
– visitam fielmente suas companheiras e passam por essa rotina uma 
vez por mês – máximo autorizado no local. 

A resistência á visita íntima feminina também está relacionada à questão de 
conveniência para o Estado. Pois, quando a mulher visita seu parceiro que está preso 
e engravida durante o período de visitas íntimas, a responsabilidade é dela. Mas, se a 
mulher presa engravidar do parceiro, este é um problema do Estado. Ressaltando ainda 
que, para que sejam realizadas tais visitas, é necessário que o companheiro comprove 
que há um relacionamento sólido entre eles, através de testemunhas ou dos filhos. 

Portanto, essas são apenas algumas das inúmeras situações de violência enfrentadas 
cotidianamente pelas mulheres presas nas penitenciarias do país. E que dizem respeito a 
violações dos direitos fundamentais, como o direito a vida, a integridade física, psíquica 
e moral e que infelizmente não são observados pelo Estado que ignora e descumpre as 
determinações que asseguram tais direitos.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todas essas questões acima pontuadas representam uma dinâmica de desiquilíbrio 
e desigualdade de poder nas relações de gênero na sociedade e que termina impactando 
sobremaneira as mulheres quando vivem em uma situação de encarceramento. 
Claramente presentes aqui estão pelo menos: a construção social de estereótipos de 
gênero, a tradicional divisão de papéis sociais na cultura marcadamente machista e 
patriarcal e a estigmatização das mulheres, todas clássicas formas de discriminação e 
violência contra as mulheres. 

Quanto a essas violações de gênero sofridas pelas mulheres no sistema prisional, 
demostram a situação de desamparo em que vivem essas pessoas, ficando explícito a 
negligência do Estado frente a essa questão. Assim, percebe-se que o mesmo Estado que 
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deveria ser o responsável por construir espaços produtivos, saudáveis, de recuperação 
e resgate de autoestima e de cidadania para as mulheres presas, é o mesmo que através 
da omissão faz com que ecoe discriminação e violência para dentro desses locais de 
confinamentos.

Portanto, fica claro que as violações contra os mais diversos direitos das mulheres 
encarceradas, que são cotidianamente promovidos pelo Estado, afrontam não apenas 
as recomendações e tratados e convenções internacionais, mas a própria normativa 
nacional. Assim, diante desse quadro de desrespeito, é pertinente além de pensar e 
formular legislações específicas, que atendam as particularidades das mulheres reclusas 
e às condicione a uma pena de prisão humanizada, legal e particular a uma construção 
social de mulher, se faz necessário primeiro criar condições de aplicabilidade do 
ordenamento vigente e responsabilizar o Estado pela ineficácia e violações promovidas 
por ele.
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CRIMES DIGITAIS, VÍTIMAS REAIS: uma abordagem sobre os crimes digitais 
contra o gênero feminino

Rosiane Néri Moraes

1 INTRODUÇÃO

De um modo geral, o Brasil ainda possui um baixo número de mulheres ocupando 
os espaços destinados à área técnica e de exatas, o que passa a ser preocupante, já que se 
trata da ciência base nas soluções dos problemas da sociedade. De acordo com a matéria 
de Tânia Nogueira para a revista Época, “Por que tão poucas?”

Os dados são claros: o número de moças que escolhe as ciências, em 
especial nas áreas de Exatas e Tecnológicas, é bem menor que o dos 
rapazes. No ano 2000, somente 20% dos graduandos de Física no 
Brasil eram mulheres. A mesma taxa nos Estados Unidos, no Reino 
Unido e em países como Japão e Suécia, não chega a 15%. O começo 
da jornada, em geral, já é difícil por serem minoria, mas nos níveis 
seguintes o gargalo aperta ainda mais. (NOGUEIRA, 2007, p. 120)

A problemática dessa pesquisa surgiu com a inquietação sobre as questões que 
relacionam gênero e tecnologia. Por que a mulher é mais vulnerável aos crimes 
digitais? Como as políticas públicas estão atuando no combate desses crimes? Como as 
iniciativas privadas e os profissionais de TI encontram nos cibercrimes um novo nicho 
de mercado?

O incômodo se traduzia mais fortemente quando se deparava com casos de mau 
uso da tecnologia no intuito de difamar, caluniar, rebaixar e humilhar publicamente a 
dignidade de mulheres que tiveram suas privacidades violadas por indivíduos, que, sem 
empatia alguma, as expuseram causando-lhes toda uma série de danos graves e, por 
vezes, irreparáveis.

As hipóteses levantadas destacam que o ambiente digital ampliou os crimes contra 
o gênero feminino. A sensação de anonimato aumenta os discursos de ódio e ataque 
às mulheres. Os cibercrimes aumentam na velocidade com que as ferramentas digitais 
surgem no mercado. Com o advento da tecnologia, essas práticas ganharam uma 
amplitude maior, alcançando variados estratos sociais e diferentes faixas etárias. 

No entanto, por se tratar de uma cultura estruturalmente machista e patriarcal, 
as maiores vítimas desses casos acabam e continuam sendo mulheres. A família, a 
sociedade e a cultura são exemplos de elementos que atuam na formação do indivíduo, 
porém ferramentas digitais bem mais poderosas tornaram a modelar na construção de 
um novo comportamento, marcado pela presença dominante da tecnologia em suas 
vidas.

Na atualidade, a vida encontra-se em contextos sociais digitais, o que causa 
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um profundo impacto nas formas de organização da sociedade. Assim, pretende-se 
ir além da análise do caráter puramente técnico do estudo da computação e situá-la 
em um contexto social mais amplo, pensando também nos questionamentos éticos e 
comportamentais relacionados ao uso e criações de novas tecnologias.

2 CONSTRUÇÃO DE UMA SOCIEDADE MACHISTA

Segundo o dicionário Michaelis1 (2017), machismo é “um comportamento de quem 
não admite a igualdade de direitos para o homem e a mulher”, importante citarmos 
ainda que, esse comportamento “machista” não é único e exclusivamente praticado 
por homens. A sociedade em que crescemos tem um grande legado de comportamentos 
intolerantes, onde julgam a figura feminina como o “sexo frágil”, e essa utopia vai 
sendo enraizada na cabeça do indivíduo.

A educação masculina aprimorou-se em diversos níveis, enquanto a educação 
feminina não recebia a importância adequada, com profissionais qualificados e formação 
intelectual. Lamentavelmente, observava-se que o universo destinado à educação 
feminina era composto pelas prendas domésticas, o que não lhes dava capacidade 
intelectual de preparo para o ensino superior, mesmo este não sendo acessível. 

Rousseau, em 1972 defende que, “a inferioridade da mulher, adviria unicamente 
de sua educação” e propusera que: “para que a humanidade seja mais perfeita e feliz, 
é necessário que ambos os sexos sejam educados seguindo os mesmos princípios (…) 
é preciso que também a mulher encontre a sua virtude no conhecimento, o que só será 
possível se ela for educada com os mesmos objetivos que os do homem. Por que é a 
ignorância que a torna inferior…”. (WOLLSTONECRAFT apud ALVES; PITANGUY, 
1985, p. 36).

O espaço de trabalho em que a mulher estava inserida também foi muito 
desvalorizado, o que acarretava um nível salarial inferior aos dos homens. Apesar delas 
realizarem as mesmas atividades que outros operários, eles as viam como concorrentes 
desleais, o que também foi outra barreira criada à época. Neste momento, a líder 
operária Jeanne Deroin concordava que era necessário que a mulher se qualificasse e se 
organizasse para que juntas lutassem pelos seus direitos.

Se a afirmação de Beauvoir sobre “Ninguém nasce mulher; torna-se mulher” quis 
dizer que ser mulher é algo que vai além do que lhes foi dado na sua fisiologia, mas 
também uma construção social, histórica e cultural, por isso ouso afirmar também 
que: ninguém nasce machista, misógino, sexista; o torna-se. E foi diante de todo esse 
movimento de repúdio que muitas mulheres resolveram se posicionar contra estes 
comportamentos, que as deixavam como meras coadjuvantes da sociedade, sendo 
também uma das bases de luta dos movimentos feministas.

3 CIBERCRIMES

A Internet “é a primeira coisa que a humanidade construiu e que a humanidade 
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não entende, a maior experiência de anarquia que já tivemos”, afirmou Eric Schimidt, 
professor e atual presidente da Alphabet Inc2 (subsidiária da Google Inc.), (MILAGRE, 
2014). Nos anos 60, a rede de comunicação foi criada a partir de um projeto militar 
norte-americano com o intuito de interligar pontos estratégicos no país, tais como base 
militares e centros de pesquisas e tecnologia. 

A ideia era que cada ponto do ARPAnet, nome da rede de comunicação, tivesse 
autonomia para receber e transmitir dados independentemente de sua localização. 
As universidades norte-americanas também adeririam ao uso da “nova rede de 
comunicação”, sendo modificada e ampliada para o que conhecemos atualmente. 
Schimidt não errou na afirmação acima. Ele resumiu em poucas palavras o que o 
judiciário iria constatar no meio desse processo de evolução da internet. (SCHMIDT 
apud MILAGRE, 2014)

O ambiente digital tornou-se um enorme nicho para a prática de cibercrimes. Truzzi 
(2008) afirma que “os crimes são os mesmos, o que mudou foi o modus operandi”. Diante 
disto, são necessárias constantes atualizações de todo o nosso ordenamento jurídico, 
com o objetivo de fazê-lo alcançar o comportamento da sociedade. O cibercrime tem 
muitas variações. Ele pode, ainda, ocorrer a qualquer hora e em qualquer lugar. O que se 
denomina como cibercrime ou crime cibernético é todo e qualquer delito que pode ser 
cometido por meio de tecnologia de informação e comunicação, através da rede e pelo 
uso de um dispositivo (CASSANTI, 2014. p.3). 

Em sentido mais restrito, a prática do crime cibernético inclui, por exemplo, os 
seguintes delitos: fraude de computador e fraude com permissões de acesso aos 
serviços de comunicação (roubo de identidade), falsificação de dados, engano nas 
relações jurídicas em processamento de dados, manipulação de dados, espionagem e 
interceptação de dados. 

Em um sentido mais amplo, os crimes cibernéticos são aqueles que ocorrem através 
da Internet em ambientes digitais. Estes incluem basicamente ofensas e assédios, 
extorsão digital e uso de hackeamento para fins ilegais. Os criminosos, nesse sentido 
mais amplo, usam e abusam de ferramentas da Internet e de comunicação, tais como 
serviços de e-mail ou redes sociais, para cometerem os crimes. Quase todos os tipos de 
crimes podem ser cometidos atualmente na e através da internet. Há, por exemplo, o uso 
de internet para a venda ilegal de armas e tráfico de drogas.

Consequentemente, houve a migração dos criminosos para o cyberspace, pois estes 
usuários possuem a falsa impressão de que praticar ilícitos através da Web garantirá o 
seu anonimato, e que a Internet é um “mundo sem lei”, como destacou Gisele Truzzi, 
em seu trabalho referente aos crimes virtuais (TRUZZI, 2008, p.3)

Em 1999, comentando a revolução digital, o senador Roberto Campos projetou que 
a sociedade do próximo milênio seria digitalizada: “Ignorá-la será uma automutilação. 
Nossa linguagem girará em termos de “bits”, muito mais do que ‘átomos”. (TRUZZI, 
2008, p.3)

3.1 O gênero feminino como alvo dos cibercrimes
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O uso disseminado da Internet desde a década de 1990 tem, além dos aspectos 
positivos, contribuído para a configuração de práticas criminosas. Uma delas é o assédio 
sexual. Antes da popularização da rede mundial de computadores, o assédio sexual era 
uma questão presente na sociedade. Todavia, a internet forneceu novas possibilidades 
para os assediadores. 

O assédio sexual na internet pode ocorrer sob variadas formas e através de uma 
gama de meios. Alguns destes meios são: salas de bate-papo, fóruns virtuais, redes 
sociais e e-mail. Mulheres experimentam rotineiramente algum tipo de assédio, das 
mais variadas escalas. 

Alguns campos em que a mulher se faz presente no contexto atual acabam 
naturalizando determinados comportamentos masculinos. Aqui não estamos criando 
uma oposição entre homens e mulheres, mas é preciso compreender que as formas 
como as relações entre gênero são constituídas faz com que comportamentos masculinos 
sejam apresentados como naturais e até mesmo aceitáveis socialmente.

Algumas campanhas têm estimulado que as mulheres falem publicamente sobre 
suas experiências de assédio, não apenas no nível virtual. A rede social Facebook 
tem servido de plataforma para que se compartilhem detalhes sobre assédios e, com 
frequência, tem servido de pretexto para encaminhamentos e orientações de como 
se proceder diante de crimes contra mulheres. Alguns relatos expressam padrões 
recorrentes de assédio. 

Além de compartilhar experiências, muitas mulheres têm aproveitado as redes 
sociais para se comunicar e criar laços de solidariedade entre si; laços que se constituem 
desde o simples alerta para que se tome cuidado diante de um recorrente assediador, 
cujas ações não seriam punidas no âmbito jurídico, e/ou até de denunciar criminosos. 

Os depoimentos de mulheres variam desde o anônimo ao público. Muitas mulheres 
podem não se sentirem confortáveis ao lidar com uma experiência que sofreram, ainda 
mais pelo fato de que, culturalmente, a voz feminina tem sido silenciada em diferentes 
âmbitos da sociedade. Basta conversar com mulheres que procuraram delegacias 
para denunciar crimes como estupro e compreender que, mesmo diante de um crime 
qualificado como hediondo, são recebidas com descrédito e desdém. Acabam se 
silenciando por serem revitimizadas.

Quando um depoimento não aparece sob a face do anonimato, acreditamos que 
mulheres possam se identificar mais com a vítima e que se vejam como iguais e menos 
sozinhas. Nesse caso, o uso que se faz das redes sociais é uma estratégia ou mesmo um 
fim para que vozes anteriormente silenciadas possam testemunhar, ao terem seus relatos 
amplificados, o problema do assédio sexual. Além de alertar outras mulheres, servem 
para que homens possam agir de outra forma3.

Além de redes sociais como o Facebook, ferramentas como o Twitter e os blogs 
podem servir como meio e prática para que se combata o problema do assédio, que, se 
não é natural, pode ser, ao menos, visto como endêmico. O uso de hashtags tem servido 
para dar visibilidade ao problema dos crimes sexuais cometidos contra as mulheres e 
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tem contribuído para que a opinião pública possa refletir sobre a forma como as relações 
de gênero são estruturadas em nossa sociedade. Ao mesmo tempo, ao denunciarem, 
expressam também uma mudança de percepção sobre o problema.

Temos de citar algumas plataformas criadas com o intuito de denunciar assédios. 
Uma delas, o Shine Squad4, uma plataforma que abriga depoimentos de mulheres sobre 
assédios e demais crimes de natureza sexual. Há, nessa plataforma, dados estatísticos 
para avaliar a recorrência de crimes contra mulheres. Aqueles que fazem parte da 
plataforma podem identificar seus assediadores. O uso dessa ferramenta para dar 
visibilidade à experiência do assédio serve para encorajar outras mulheres e lidar com a 
vergonha que muitas vezes é vinculada à vítima do assédio.

3.1.1 Tipos de Cibercrimes que mais afetam o gênero feminino

Apesar de úteis e de facilitar ambientes de troca de informação e debate, as redes 
sociais e outras áreas da comunicação digital têm sido também um espaço de violências 
contra as mulheres, como afirma o Dossiê Violência de Gênero da Internet. Isso traz 
à tona a necessidade de abordarmos sobre a forma que os usuários da rede têm se 
comportado no ambiente digital. (SOBRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES, 2014)

Não podemos negar o quão indispensável a rede de computadores passou a ser 
para a sociedade, dinamizando o trabalho, permitindo uma comunicação ampla, entre 
outros. Porém, aliado a todos os benefícios, o ambiente digital propiciou um aumento 
na exposição do ser humano.

As informações ultrapassam barreiras geográficas e estão ao alcance de todo 
indivíduo que tenha acesso ao ambiente digital e, consequentemente, deixarão cicatrizes 
duradouras em quem se tornou vítima. É diante do cenário digital, com informações ao 
alcance de qualquer indivíduo, em qualquer hora e lugar, que se passou a então viver em 
uma era de julgamento social por falsos juristas. 

O ódio e o preconceito sempre existiram, mas é através da rede de computadores 
que a externalização destes comportamentos se ampliou em larga escala na sociedade, 
e permitindo até mesmo a união de pessoas com os mesmos (pré)conceitos formados 
durante toda a vida.

Existem vários crimes digitais direcionados às mulheres, mas dentre os cibercrimes 
praticados no Brasil, os que possuem maior abrangência contra o gênero feminino 
são o cyberbullying, cyberstalking, e o revenge porn (pornografia de vingança). Tais 
delitos estão associados ao que supostamente se espera de um comportamento feminino 
adequado, que, aliado a uma sociedade marcada pelo machismo, culpabiliza a vítima 
pela exposição sofrida e, em muitos casos, deixa o agressor impune.

Cyberbullying é um tipo de agressão praticada através dos meios de comunicação, 
tais como rede sociais, comunicadores instantâneos, fóruns e outros.  Este tem 
sido parte da internet desde a sua popularização. Trata-se de um efeito colateral de 
um entendimento equivocado de que a liberdade de expressão é infinita e ilimitada. 
Anteriormente restrito a fóruns e salas de bate-papo (ou chats), ele tem ganhado espaço 
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em ambientes digitais cada vez mais amplos e acessíveis, como, por exemplo, as redes 
sociais.

Mensagens e imagens insultuosas e difamatórias podem ser postadas 
anonimamente e, pela amplitude da rede mundial de computadores, acabam sendo 
distribuídas rapidamente. A vítima quase sempre se vê diante da dificuldade ou mesmo 
impossibilidade de rastrear a origem dessas mensagens, mesmo procurando autoridades 
apropriadas. O uso da difamação pode marginalizar e denegrir. Além disso, pode 
traumatizar.

No Brasil, temos o caso da blogueira Lola Aronovich, que tem sido alvo de 
uma implacável campanha difamatória por haters, em virtude de sua militância pró-
feminismo. Lola, que tem um dos blogs feministas de maior acesso no país5, tem que 
lidar não apenas com difamação, mas também com ameaças de morte.  (SAKAMOTO, 
2015)

Cyberstalking consiste no uso de ferramentas tecnológicas com o objetivo de 
perseguir determinada pessoa. Atualmente as redes sociais dispõem de ferramentas que 
permitem a marcação do local6que a pessoa frequenta, tornando-a vulnerável.

É extremamente comum que qualquer uma destas formas de 
ciberperseguição facilmente se transformem na vida real em 
perseguições mais efetivas, tais como chamadas telefônicas 
ameaçadoras, o vandalismo de propriedade, e-mail ameaçador ou 
até mesmo ataques físicos. (COMO INVESTIGAR E PREVENIR A 
AÇÃO, 2016)

O Cyberstalking trata-se de um assédio virtual. Assediadores podem ser 
encontrados nos mais diferentes ambientes digitais e quase sempre usam do anonimato 
para importunar mulheres. Às vezes, levam seus assédios virtuais para o terreno real e 
podem pressionar as pessoas on-line que assumam o mesmo comportamento. O assédio 
virtual é uma expressão das relações de poder entre gêneros e afeta principalmente 
as mulheres. O que estamos definindo como assédio virtual é o comportamento 
associado à esfera sexual que afeta a dignidade de uma terceira e se caracteriza pelo 
não consentimento, pelo uso inapropriado ou ofensivo de tecnologias de informação e 
de comunicação.

Revenge Porn, o cibercrime que tem uma grande facilidade de disseminação do seu 
conteúdo, geralmente é iniciado por alguém que teve envolvimento com a vítima e, ao 
término do relacionamento, com o objetivo de vingar-se, compartilha imagens íntimas 
da ex-parceira.

É exatamente nesse contexto que temos verificado cada vez mais em 
nossa sociedade a prática do chamado revenge porn, ou pornografia 
da vingança, que é uma forma de violência moral (com cunho sexual) 
que envolve a publicação na internet (principalmente nas redes 
sociais) e distribuição com o auxílio da tecnologia (especialmente 
com smartphones), sem consentimento, de fotos e/ou vídeos de 
conteúdo sexual explícito ou com nudez. As vítimas quase sempre 
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são mulheres e os agressores, quase sempre são ex-amantes, ex-
namorados, ex-maridos ou pessoas que, de qualquer forma, tiveram 
algum relacionamento afetivo com a vítima, ainda que por curto 
espaço de tempo. (CRESPO, 2014)

No Brasil, existem diversos casos em que adolescentes e mulheres ceifaram suas 
vidas diante da exposição perante a sociedade. Também é através do Revenge Porn que 
os casos de extorsões de baseiam, sob ameaças à vítima quanto a disseminação das 
imagens pessoais.

3.2 Ambiente digital

No livro “Hamlet no Holodeck - O Futuro da Narrativa no Ciberespaço” (2003), 
Janet Murray caracteriza um ambiente digital como constituído por quatro propriedades, 
sendo as duas iniciais que dizem: Um ambiente digital tem regras próprias e que são 
dadas a ler e a compreender aos usuários. Há aí a prescrição de usos dentro de regras 
compartilháveis. E outra diz, que esses ambientes digitais devem ser participativos 
e construídos coletivamente. Por serem construídos socialmente eles têm regras que 
são da sociedade em que se inserem. Além disso, ambientes digitais são espaciais. 
(MURRAY, 2003).

Murray apresentou tal sistematização em um contexto em que computadores ainda 
estavam se tornando populares. Murray apresentava uma visão otimista desse cenário 
que viria a se construir e se constituir nos ambientes digitais que atualmente temos. Ao 
invés de estarmos conectados apenas com satisfações, há também em nossas interações 
a possibilidade de abusos que se traduziriam nos chamados crimes digitais.

3.3 Crimes digitais, vítimas reais

Uma simples busca no Google permite visualizar inúmeros casos em que mulheres 
foram vítimas de crimes digitais, focados em tirar proveito de sua condição feminina. 
Aqui lista-se alguns: 

Em novembro de 2016, a Polícia prendeu um universitário vinculado ao curso de 
Psicologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e seu irmão mais velho. 
Eles foram presos em uma ação da equipe do Departamento de Combate ao Crime 
Tecnológico (DCCT), órgão ligado à Superintendência Estadual de Investigações 
Criminais (SEIC), pelo crime de pedofilia, extorsão, ameaça e armazenamento de 
imagem pornográfica de menor. 

Segundo matéria veiculada no sítio eletrônico do jornal O Estado do Maranhão 
(2016), pelo menos seis mulheres foram vítimas da dupla. De acordo com o mesmo 
canal de divulgação, “Após conseguir as primeiras imagens, ele [o universitário] 
começava a extorquir as vítimas, ou seja, exigindo mais fotos sensuais e vídeos íntimos 
e se não fosse atendido, divulgaria o material na rede social”. Nesse caso, a extorsão não 
envolvia dinheiro, mas só a exigência de envio de mais fotos. 
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Ainda em São Luís, ganhou as páginas policiais o caso do garçom preso pelo 
crime de extorsão. Segundo o Portal Imirante.com, de São Luís, em seu espaço de 
Notícias de 20 de outubro de 2016, há o informe de que a Polícia Civil indicou que “o 
jovem aproveitava o momento em que os celulares dos clientes estavam carregando 
no restaurante em que ele trabalhava para copiar fotos e vídeos íntimos” (2016). 
(GARÇOM É PRESO POR EXTORQUIR CLIENTES, 2016)

O garçom, em seguida, contatava a vítima e a extorquia para que não fossem 
divulgados os conteúdos explícitos pelos ambientes digitais. Tais casos expressam 
uma atitude desrespeitosa com relação à dignidade sexual das vítimas e, na pior das 
hipóteses, pode ser responsável por casos mais extremos. Há casos de suicídio após a 
exposição na Internet, por exemplo. 

O sentimento de humilhação que muitas vítimas sofrem pode resultar em sérios 
efeitos psicológicos e à saúde. Há o aumento da ansiedade, raiva, dor e frustração como 
resultados da exposição. O comportamento abusivo desses homens cria um ambiente 
digital em que o assédio on-line não somente acontece, como é naturalizado. 

Há aí o mau uso de dispositivos de telecomunicações para cometer atos ilícitos 
contra a dignidade sexual de mulheres. Elas deveriam ter a garantia da igualdade de 
tratamento e igualdade de oportunidades, mas tal conduta viola esses direitos e isso 
se dá por meio de comportamento de natureza sexual. A tecnologia e a propagação de 
informações pela internet acabam dando brechas para pessoas abusivas.

4 AÇÕES PREVENTIVAS

A violência contra a mulher é, em muitos países, um problema endêmico, 
persistente, e tem sido alvo de políticas públicas, legislações e ações de organizações 
não-governamentais. No Brasil, chegou a ser tema da redação do Exame Nacional do 
Ensino Médio (ENEM) do ano de 2015:  “A Persistência da Violência Contra a Mulher 
na Sociedade Brasileira”. 

Há uma série de esforços no sentido de coibir violências das mais diversas contra 
as mulheres e protegê-las.

4.1 Leis

Algumas medidas adotadas, como a prevenção, chegam a ter a aplicabilidade 
similar aos dos delitos que ocorrem em âmbito não digital.

4.1.1 Lei 11.340/06

Conhecida popularmente como Lei Maria da Penha, este se tornou o principal 
instrumento legal brasileiro que tem por objetivo coibir e punir a violência doméstica 
contra as mulheres. Em seu artigo 2º há a prescrição de que:

Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação 
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sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos 
direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas 
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua 
saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social 
(BRASIL, 2006).

4.1.2 Lei 12.965/14

Conhecida como Marco Civil da Internet. Foi sancionada pela então presidente 
Dilma Rousseff em 23 de abril de 2014 e passou a vigorar a partir de 23 de junho do 
mesmo ano. O Marco Civil da Internet estabelece os direitos e deveres para o uso da 
Internet no país.  (BRASIL, 2014).

Há uma ênfase considerável na privacidade e na proteção aos dados pessoais dos 
usuários. A lei estabelece maior rigor para os casos de “pornografia de vingança” e 
assegura às pessoas vítimas de violações da intimidade a garantia de que conteúdos que 
violam sua imagem sejam retirados, mediante pedido, de sites que estejam hospedando 
tal conteúdo.

4.1.3 Lei 12.737/12

Conhecida popularmente como Lei Carolina Dieckmann, em alusão ao fato ocorrido 
com a atriz global de mesmo nome que, em maio de 2012, teve de seu computador 
pessoal uma série de fotos íntimas copiadas e vazadas em diferentes sítios eletrônicos. 

A Lei Brasileira 12.737/2012 foi sancionada em 30 de novembro de 2012 pela 
então presidente Dilma Rousseff e promoveu alterações no Código Penal Brasileiro 
(Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940), tipificando os chamados delitos ou 
crimes informáticos. (BRASIL, 2012)

4.2 Educação Digital

A popularização da internet possibilitou oportunidades para a construção de uma 
variedade de ambientes virtuais, e que seus usuários estabelecessem conexões com 
pessoas que dificilmente teriam contato, conforme Janet Murray (2003. p.14-30). 

Isso faz com que os usos do ambiente digital careçam de base ética, pois, ao 
navegarmos em um ambiente digital, estamos não apenas estabelecendo contato com 
dispositivos, mas com sujeitos humanos. Nesse diapasão, a questão dos crimes digitais 
não é um problema pontual, mas refere-se à sociedade como um todo.

Em que medida a educação digital pode ser útil para o combate de crimes virtuais 
direcionados às mulheres? Nossos esforços seriam melhores empregados buscando 
instrumentos para combate desses crimes ou de forma a educar os jovens para que 
se minimizem o sofrimento que as vítimas cotidianamente experimentam? Talvez a 
solução mais adequada seria suspender, por meio de medida judicial, o acesso de quem 
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comete crimes em ambientes digitais ou fazê-los pedir desculpas à vítima publicamente? 
São questões importantes que devemos levar em consideração.

A educação digital, mais do que capacitar os usuários a transitarem por ambientes 
virtuais, deve tentar articular o conhecimento e experiência a noções de respeito e 
cidadania. É necessário que nossa cultura crie ferramentas e instrumentos para que 
os usuários se coloquem no lugar dos outros. Homens podem não serem vítimas de 
assédio virtual nos mesmos termos que as mulheres, mas devem e podem reagir quando 
presenciarem esse tipo de situação. Muitos homens devem ser ensinados também a 
refletir sobre suas próprias práticas.

Educação digital não é apenas aprender uma competência relacionada aos usos dos 
computadores e demais dispositivos. Não é apenas atender às expectativas do mundo 
digital, mas do mundo em que esse ambiente está inserido. Um ponto importante de uma 
educação digital é o respeito à privacidade. A chave para evitar se tornar uma vítima não 
é somente não entrar em tais situações, mas também conhecer os mecanismos legais 
para se evitar os problemas ocasionados pelo assédio em ambiente digital.

As mulheres devem saber que, se alguém postar imagem sua sem o seu 
consentimento, há um conjunto de leis que devem ser acionadas para apoiar as vítimas. 
Homens devem ter consciência que muitos de seus comportamentos são construídos e 
que, de forma alguma, devem ser vistos como naturalizados. 

4.3 Ferramentas que auxiliam no combate ao cibercrimes

No Brasil, a SaferNet7 tem se apresentado como um dos canais de denúncia contra 
crimes cometidos digitalmente. Em seus quadros estão reunidos profissionais das 
mais diferentes áreas. Cientistas da computação, pesquisadores e bacharéis em Direito 
atuam nessa organização, que tem como um de seus objetivos a promoção dos direitos 
humanos na internet, bem como servir de espaço para denúncias de maus tratos aos 
animais. (SAFERNET, 2017). 

No site do SaferNet8, há um levantamento de delitos e das sentenças referentes aos 
crimes que foram judicializados. Há também informações sobre a legislação vigente no 
país que são relacionadas aos crimes digitais. Denúncias apresentadas ao Safernet são 
encaminhadas à Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos, que atua em 
conjunto com o Ministério Público Federal. É um mecanismo importante para quem foi 
vítima de crimes como, por exemplo, o pornô de vingança. 

Qualquer vítima de revenge porn deve exigir que suas imagens sejam desindexadas 
por meio de uma denúncia formal em uma Delegacia especializada em crimes digitais. 
Em 19 de junho de 2015, o Google Search assinalou que todo e qualquer pedido de 
vítimas de pornô de vingança seriam acatados. Assim, eles removeriam imagens 
compartilhadas sem o consentimento de vítimas e desindexariam os resultados da 
pesquisa do Google. 

Todavia, isso não é suficiente para que sejam minimizados danos contra aqueles 
que foram alvo dessa prática criminosa, pois há o risco de armazenamento e possível 
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compartilhamento por meio de outros aplicativos. 
Em nosso país, a pornografia pode ser consumida com segurança da casa de alguém 

ou de seus dispositivos pessoais. O impacto de tais atos sobre a vítima é mais do que a 
vergonha e choque. O efeito imediato é a estigmatização social e a culpa que surgem, 
por questionarem seu caráter. Apesar de todos os recursos legais disponíveis, mesmo se 
eles são procurados, uma vítima nunca pode estar satisfeita.

Há, atualmente, o desenvolvimento de aplicativos com objetivos específicos de 
lidar com assédios online e offline. Alguns servem tão-somente para informar mulheres 
sobre o que elas podem fazer para evitar que sejam expostas ao assédio, como aqueles 
que fornecem um mapeamento de locais do “mundo real” onde mulheres correm risco 
potencial de violência, ou até mesmo de informar a respeito de um agressor. 

Um desses aplicativos é o “Sai pra lá”, criado pela estudante paulista Catharina 
Doria. Trata-se de um aplicativo que pode ser instalado em celulares e com a proposta de 
mapear casos de assédio sexual. Todavia, é um mecanismo que informa sobre assédios 
cometidos em terreno real, apesar de se valer de um ambiente digital. 

A mesma função tem o aplicativo “Assédio Zero”. Trata-se de um aplicativo que 
permite que usuárias registrem o local da agressão e foi desenvolvido por meio de 
uma parceria entre os colaboradores da página Catraca Livre, a Microsoft, o Instituto 
Eldorado e a Comparex. Outra ferramenta nesse sentido é a plataforma “Chega de Fiu 
Fiu”, elaborado pelo site Think Olga. 

No que se refere aos assédios cometidos propriamente no ambiente digital, podemos 
citar ainda o aplicativo For You, “criado por um grupo de seis adolescentes de 16 anos 
para acolher meninas que são vítimas do slut shaming, discriminação sofrida após 
algum tipo de violência virtual, como o vazamento de fotos nuas”. É uma ferramenta 
que busca dar conta de uma violência em ambiente digital. Nela há espaço para que as 
vítimas de assédio virtual possam contar suas experiências e ajudar outras mulheres que 
estejam na mesma situação.”

Redes sociais e comunicadores instantâneos, por mais que exponha o usuário, 
também possuem ferramentas que visam garantir aos dados dos clientes a melhor forma 
de armazenamento, assim como garantir a segurança desses dados.  

A exemplo, o Facebook possui uma funcionalidade que, quando ativada, não 
permite que os demais possam comentar na linha do tempo, sem que o dono da conta 
autorize. Assim como o Telegram permite que o usuário esteja em um grupo com 
inúmeros participantes, mas que tenha o seu número de celular invisível aos demais.

4.4 Novo mercado ao profissional de Tecnologia da Informação

A representatividade de homens e mulheres na área da tecnologia da informação 
é desproporcional, sendo uma área com maior presença masculina.  O que torna 
importante ao profissional de TI conhecer os riscos e impactos que o desenvolvimento 
de ferramentas sem uma análise prévia pode causar, tanto no âmbito legal, quanto no 
impacto social.
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Nos últimos anos, alguns aplicativos foram lançados alcançando um alto nível de 
popularidade e, posteriormente vetadas, por se tornarem uma ferramenta facilitadora e 
disseminadora de cibercrimes, como, por exemplo, o app Secret.

O aplicativo fez sucesso em 2014. Ele permitia que segredos fossem 
revelados de forma anônima na web. Após queixas de cyberbullying 
e reprodução de conteúdo pornográfico, o programa foi proibido no 
Brasil. (DELPHIM, 2015)

  Apesar de inúmeras ferramentas que mapeiam os locais dos cibercrimes, 
nota-se que estas ferramentas contabilizam as ocorrências, mas não minimizam o ato.  
Em outras palavras, são sistemas que tem seu grande valor, porém atuam de forma 
passiva.  São necessárias ferramentas que mitiguem a ocorrência e é neste nicho que o 
profissional de TI, entendendo das necessidades da sociedade feminina, poderá atuar de 
forma inédita e trazer grandes resultados em prol da sociedade.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução tecnológica ampliou os atos ilícitos, surgindo assim um novo ambiente 
para as práticas de crimes. Dos diversos cibercrimes, há um leque de tipos que se 
direcionou na mulher tornando-a o alvo mais vulnerável e consequentemente atacado 
no ambiente digital. A sociedade no geral, homens e mulheres, possui uma raiz machista 
que aumenta a crítica acerca do comportamento da mulher, tornando-a ainda o principal 
alvo dos cibercrimes.

Novas ferramentas que fornecem um mapeamento colaborativo onde usuárias 
podem indicar no mapa o local em que sofreram o assédio, estão disponíveis nas 
lojas virtuais. Muitas dessas ferramentas auxiliam à vítima após a agressão, visando 
minimizar os traumas e facilitando que outras mulheres conheçam as áreas críticas 
pelos locais que passarem. Porém precisamos de mecanismos que mitiguem os crimes.  
Além de punir através de leis e criar métodos para defender, é necessário focar nas 
crianças e adolescentes educando-os para um uso consciente das tecnologias.

A Educação Digital precisa ser adotada nas escolas e estimuladas na sociedade a 
fim de garantir a formação de pessoas conscientes e aptas a operar e desenvolver com 
ética os sistemas e a vivência no ambiente digital.

O Governo precisa investir em tecnologia da informação visando o desenvolvimento 
nas áreas de perícia digital, no intuito de identificar os envolvidos com crimes digitais. 

A Tecnologia da Informação ainda é precária em soluções que mitiguem os crimes 
contra a mulher. Profissionais de TI podem construir valiosas ferramentas, através da 
informação e do entendimento do que as jovens e mulheres de hoje passam.

Por fim, entende-se que a sociedade da computação necessita explorar e estudar os 
impactos negativos que “X” ferramenta venha causar perante a sociedade, assim como 
propor melhorias tecnológicas visando sempre mitigar estes eventos.
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NOTAS
1 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>
2 Disponível em:<http://www.abc.xyz>
3 Em 2014, a campanha expressa pela hashtag #YesAllWomen deu espaço para que 
mulheres que compartilhassem relatos e sensibilizassem homens para rever posturas 
sexistas. Outra campanha mostrava vídeos em que homens eram colocados em 
situações análogas às que mulheres passam habitualmente nas ruas. 
4 Diponível em: <http://shinesquad.org/>
5 Disponível em : <http://escrevalolaescreva.com.br>
6 Popularmente conhecido por checkin.
7 Trata-se de uma organização não governamental, sem fins lucrativos.  
8 Disponível em: <http://new.safernet.org.br>
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E LEI “MARIA DA PENHA”: 
uma análise da aplicabilidade da Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos de 
gênero

Thays Mapurunga Mendes

1 INTRODUÇÃO

O fenômeno da violência doméstica contra a mulher transcende a seara do direito 
pelos diversos aspectos próprios desse tipo de conflito. A tentativa a qualquer custo do 
homem-agressor de dominar a mulher-vítima decorre do paradigma de gênero, que, 
com efeito, trata-se de um processo de subordinação imposto às mulheres desde tempos 
remotos, incorporando-se ao cotidiano, às relações intrafamiliares e levando a relativa 
complacência da sociedade. Esse é um dos maiores impasses para implementação da 
plena igualdade de gêneros mesmo após todas as conquistas femininas. Daí o legislador 
ter encampado a criação de normas infraconstitucionais com políticas públicas 
direcionadas à erradicação da violência doméstica, a exemplo a Lei 11.340/2006. 

Dá-se que o enrijecimento das condutas cometidas no contexto da violência 
doméstica não tem se mostrado eficaz quanto aos resultados esperados, pois não 
provocou um “freio” para os agressores. Ademais, e especialmente em relação às 
mulheres vítimas de violência doméstica, ao invés de ter uma maior proteção com a Lei 
são praticamente excluídas do processo penal, na medida em que nenhuma participação 
efetiva podem ter na resolução do conflito penal e nem mesmo é possibilitada a ela 
entender o comportamento transgressor. A consequência disso é que as mulheres 
têm novamente suas vozes silenciadas o que influi ainda para que ela não denuncie o 
agressor, por saber que seus interesses serão desconsiderados.

Com base nessas ponderações, o artigo proposto foi inspirado em novo modelo de 
justiça criminal diverso do tradicional, dito retributivo, que é a Justiça Restaurativa, 
cujo objeto não é o crime em si, a pessoa do delinquente e nem mesmo a reação social, 
o foco é alterado para as consequências do ato criminoso e as relações afetadas por essa 
conduta, almejando-se a restauração dos danos.

O objetivo do trabalho centra-se, portanto, no intuito de analisar a possibilidade de 
aplicação da Justiça Restaurativa nos conflitos domésticos de gênero, tomando como 
base a máxima de Howard Zehr, norteadora da temática a seguir perfilhada: “a justiça 
precisa ser vivida, e não simplesmente realizada por outros e notificada a nós” (ZEHR, 
2008, p. 24). 

É apresentada, inicialmente, a problemática da violência doméstica e familiar 
contra a mulher, que está umbilicalmente ligada ao paradigma de gênero. Na seção 
seguinte, procurar-se-á fazer uma abordagem crítica da Lei 11.340/06 em face do maior 
rigor punitivo ao agressor trazido por ela e da expropriação das partes pelo Estado. 
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E por fim, a última seção é dedicada à apresentação de uma nova possibilidade de 
enfrentamento dos conflitos de gênero, desde um novo modelo de justiça, Justiça 
Restaurativa, e analisar a possibilidade de utilização da desta no processo de resolução 
do problema de violência doméstica, rompendo com a lógica da culpa e da punição na 
busca de resultados mais eficientes.

Para tanto, a metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento do artigo 
científico será a pesquisa exploratória, sob um enfoque qualitativo e no que se refere 
ao procedimento específico, será a pesquisa teórica bibliográfica e documental, em 
publicações especializadas em meio físico e eletrônico, em obras individuais e/ou 
coletivas de materiais já publicados, além de pesquisa em acervo legislativo, buscando-
se dá respaldo científico ao trabalho.

2 VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: a construção sociocultural 
do paradigma de gênero

Uma das formas de violação aos direitos humanos fundamentais à vida, à 
dignidade, à segurança, e à integridade física e psíquica é a violência doméstica contra 
a mulher, um problema antigo e ao mesmo tempo atual e alarmante, que aflige todas as 
mulheres, sejam elas crianças, jovens, adultas ou idosas, de qualquer lugar do mundo, 
independentemente de classe social, escolaridade, cor, raça, etnias e orientação sexual, 
o qual infelizmente não ocorre apenas no Brasil, mas em diversos países do mundo, 
motivo pelo qual a busca pela melhor forma de resolução desses conflitos desponta 
tamanha inquietude (CAVALCANTI, 2012). Aponta-se que só no ano de 2014 houve 
um total de 52.957 denúncias de violência contra as mulheres registradas pelo Ligue 
180.1 Em 2016 registrou-se que a cada hora 500 mulheres eram agredidas, e uma em 
cada três mulheres afirmaram já terem sofrido algum abuso psicológico, verbal ou 
físico2.

Em consenso com o sociólogo francês Pierre Bourdieu (2010) em sua obra “A 
dominação masculina”, a mentalidade patriarcal e androcêntrica em que o homem é 
supervalorizado em detrimento da mulher está na ordem social presente na sociedade, 
refletindo em posições hierárquicas e antagônicas na divisão social do trabalho e dos 
espaços reservados a cada um dos sexos. Essa força da ordem masculina se impõe 
de forma neutra, não necessitando de discursos para legitimá-la, já que dispensa 
justificação. 

Daí que para Campos e Corrêa (2012, p. 113), “as desigualdades de gênero são 
resultados de uma construção sociosecular, não encontrando respaldo nas diferenças 
biológicas da natureza”. Assim, a raiz da violência de gênero seria a opressão e 
subordinação das mulheres, sempre vistas e colocadas como ser inferior.

É por tais razões que a violência contra a mulher é um fenômeno complexo e que 
não pode ser analisado isoladamente, isto é, fora de um contexto social e cultural; tal 
comportamento de dominação de um gênero em relação a outro deve ser compreendido 
como, expressão da estrutura e da ideologia patriarcalista repercutindo em seu 
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comportamento socialmente nocivo e na certa complacência da sociedade.

2 LEI “MARIA DA PENHA”: crítica ao rigor punitivista

Sem dúvida que após muitas lutas e reivindicações dos movimentos feministas, a 
Constituição Federal de 1988 com seu artigo 5º3 representou um grande marco no que 
tange aos direitos de igualdade de gênero no Brasil. Ademais, ao conceder um tratamento 
diferenciado a homens e mulheres em decorrência de uma realidade cultural na qual a 
mulher se encontra em situação de desproporção, ao mesmo tempo em que reforçou 
o status quo da mulher como sujeito de direitos, possibilitou a discussão e elaboração 
de políticas públicas em prol das mulheres. Mas, foi com a Lei 11.340/2006, também 
conhecida como Lei “Maria da Penha”, que o País deu o passo mais significativo para a 
concretização dos direitos humanos das mulheres. 

Desse modo, o Brasil foi o 18º país da América Latina a criar uma legislação 
protetiva dirigida especificamente à mulher (PASINATO, 2010), e a Lei “Maria da 
Penha” foi considerada pelo Fundo de Desenvolvimento das Nações Unidas como uma 
das três melhores do mundo nesse aspecto, uma vez que veio com a função de dar um 
tratamento diferenciado para as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, 
trazendo vários avanços às garantias e à proteção dos seus direitos já que antes dela, 
agressões e ameaças eram consideradas crimes de menor potencial ofensivo e punidas 
com pagamentos de multas ou de cestas básicas, pois eram consideradas crimes de 
menor potencial ofensivo. 

A Lei 11. 340/2006 considera a violência doméstica contra a mulher como 
um tipo peculiar de violência, que afeta a mulher e sua vida em diversos aspectos. 
Considerada um microssistema jurídico, ela contém vários dispositivos cíveis e penais 
que estabelecem normas de caráter assistencial, protetivo e repressivo ao alcance das 
vítimas que se enquadrem em situações de violência dentro dos lares, com a evidente 
pretensão de promover a igualdade material entre o homem e a mulher, todavia, não 
obstante seu viés mais intuito educativo, essa Lei acabou ficando mais conhecida pelo 
seu aspecto penal.

Dessa maneira, para atender seus propósitos, o novo diploma legal introduziu 
alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal e na Lei de Execuções Penais 
de modo a punir mais rigorosamente os agressores pelas violações à integridade física, 
psicológica, sexual, moral e patrimonial das mulheres, assim a Lei 11.340/06, no que 
concerne ao aspecto penal, as alterações provocadas foram no sentido de tornar a 
repressão aos crimes cometidos no contexto da violência doméstica contra a mulher 
mais pesadas, adotando claramente o modelo tradicional de justiça criminal, dito 
retributivo, pautado na aplicação da pena como a solução para esse problema.

Por isso, a supracitada Lei acabou dando ao movimento feminista como resposta 
e falsa impressão a ideia de que o problema da violência doméstica contra a mulher 
estaria resolvido, já que uma de suas demandas era a transferência desse problema 
para o âmbito público, pois até então era resolvido “entre quatro paredes” e, por isso, 
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guerrearam para alcançar o centro da atenção pública e combater o chavão “em briga de 
marido e mulher ninguém mete a colher” (MONTENEGRO, 2015).

Ocorre que segundo Foley (2010, p. 446):
No afã de se formular uma política criminal simbólica, a Lei Maria 
da Penha foi aprovada, enaltecendo o caráter punitivo da “resolução” 
dos conflitos familiares, por meio da adoção de mecanismos 
“criminalizadores” como o agravamento de penas, a ampliação de 
possibilidades da decretação da prisão preventiva e até mesmo a 
instituição da “inovadora” pena de reeducação do agressor... É, de 
resto, a saída sempre mais confortável diante da ausência de políticas 
públicas que enfrentem a violência em suas origens de natureza 
socioeconômico-cultural.

A professora Marília Montenegro faz a seguinte crítica ao uso simbólico do direito 
penal (2010, p. 940):

Os defensores dessa função do Direito Penal acreditam que o Estado, ao 
legislar, teria a força de inverter a simbologia, já existente na sociedade, 
atuando como uma forma de persuasão sobre os indivíduos para que eles 
obedeçam a uma conduta mínima de comportamento, sob pena de serem 
taxados de delinquentes. No caso específico da violência doméstica, o 
Direito Penal poderia inverter o poder onipotente do marido sobre a 
mulher trazendo à tona o equilíbrio na relação doméstica.

Dessa forma, a Lei 11.340/2006 ao tornar a punição dos casos de violência 
doméstica contra a mulher mais rigorosa, ao mesmo tempo em que camufla os 
verdadeiros problemas por tais conflitos, contribui para o fortalecimento do paradigma 
de gênero, tendo em vista que a maneira como é feita sua aplicação no caso concreto 
não é permitida a formação de uma consciência para que haja a inversão dos papéis 
fixados socialmente.

Ademais, para Marília Montenegro (2015, p. 253), “no processo de criminalização, 
não se atentou a uma questão peculiar dos casos de violência conjugal: o vínculo que 
há entre o autor da agressão e a ofendida”. E, então, a resolução do processo com uma 
“simples” decisão ignorando as peculiaridades dos conflitos domésticos e das questões 
de gênero, é uma das maiores problemáticas de todo esse “sistema acusatório” vez que 
a sentença, em tese, “resolve o processo”, mas não resolve a relação entre as partes, 
embora erroneamente seja esse o objetivo a ser atingido com uma demanda judicial 
(SANTOS, 2011, p. 27). 

Nesse sentido, Zapparolli (2013, p. 183):
Ao não se atingir o cerne do conflito intersubjetivo, mas apenas 
dirimirem-se pontualmente as disputas ou lides, não haverá modificação 
na maneira de os envolvidos comunicarem-se e relacionarem-se 
e, portanto, havendo novas situações conflitivas, sem que haja a 
possibilidade de um tratamento funcional pelos próprios envolvidos, 
é quase certo que as respectivas disputas chegarão ao Judiciário de 



de gênero contra a mulher: 
estudos, contextos e reflexões

191

VIOLÊNCIA

maneira imprevisível e incontrolável, muitas vezes já intensificadas a 
situações de violências e crimes. 

Não bastasse a Lei “Maria da Penha” estabeleceu um tratamento diferenciado não 
só aos agressores, mas também para as vítimas, cercadas de uma certa “superproteção”, 
de tal forma que não existe mais a possibilidade de conversa entre as partes; e da vítima 
foi retirada a possibilidade de falar e ser ouvida, ficando sem qualquer participação 
no processo decisório. A esse respeito, Maria Berenice Dias (2012, p.74) afirma que 
“enquanto no processo penal comum vige o princípio do in dubio pro reo, no caso de 
violência doméstica deve viger o in dubio pró-mulher”, o que demonstra o seu nítido 
objetivo de proteger a vítima, “a Lei impõe, por conseguinte, um regresso à época 
em que as mulheres eram ignoradas e não tinham voz no espaço público” (MELLO; 
MEDEIROS, 2011, p. 11)

Sobre isso expõe Hulsman (2004, p. 46): 
Para a vítima, a primeira consequência é que, ao entrar 
no aparelho da justiça, o seu problema deixa de lhe 
pertencer: não pode deter a ação pública, nem aceitar uma 
conciliação que poderia ajudá-la a compreender o que 
realmente aconteceu; não poderá opinar sobre a medida 
que deveria ser aplicada ao autor; e ignorará tudo o que 
se acontecerá a ela depois disso, apesar de que talvez não 
lhe desejasse tanto mal. Para o delinqüente se configura 
a mesma situação de destituição: tudo o que acontecerá 
será friamente abstrato, não se lhe permitirá refletir sobre 
as consequências de seu ato para a vítima e, o que é mais 
importante, quando for liberado sentirá que já pagou pelo 
que fez, e que portanto, nada aconteceu.

Desse modo, o Estado ao se apropriar dos problemas das partes e atuar exercendo 
o jus puniendi, o fez foi substituir a opressão historicamente reputada ao homem, 
afastando os verdadeiros interessados do processo, que se restringe a embates técnicos-
jurídicos entre os representantes das partes que se tornam coadjuvantes e a participação 
da vítima é relegada a um papel secundário, por sua vez servindo apenas para exposição 
dos fatos.

É por essa razão que muitas mulheres acabam ficando caladas diante de uma 
agressão sofrida, já que quando procura “ajuda” não necessariamente quer a punição e 
aprisionamento de seu marido ou companheiro, mas, apenas busca uma forma de cessar 
com a contínua agressão. Quando conhecem da possibilidade de privação da liberdade 
e o risco desta pessoa sofrer uma condenação criminal irreversível, há uma dificuldade 
muito maior da vítima de denunciar, seja porque há uma dependência econômica, pela 
existência de filhos em comum ou pelo afeto que ainda acreditam existente, o que 
acaba contribuindo para sua impunidade, por isso que essa ideia disseminada de que 
a mulher só vai ter paz com a punição do agressor é “tão falaciosa quanto as ideias 
de ressocialização e prevenção que seguem um modelo de justiça encarceradora” 
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(ALENCAR; MELO, 2011, p.13).
Apontando o desacerto da postura adotada pela Lei Maria da Penha no modo de 

resolução dos conflitos de violência doméstica, e a relação do aumento da repressão 
penal com o silêncio das vítimas a socióloga Julita Lemgruber (2001, p. 381) considera:

[...] legislações muito rígidas desestimulam as mulheres agredidas a 
denunciarem, seus agressores e registrarem suas queixas. Sempre que 
o companheiro ou o esposo é o único provedor da família, o medo de 
sua prisão e sua condenação acaba por contribuir para a impunidade. 
É urgente que se amplie o conhecimento das experiências alternativas 
nestas áreas, pois já existe evidência de que, em vários casos o 
encarceramento de homens pode aumentar, ao invés de diminuir, os 
índices de violência contra a mulher e as taxas gerais de impunidade 
para esse tipo de crime” (LENGRUBER, 2001 apud Rodrigues, 2016, 
p. 24).

Saliba (2009, p. 114-5) entendendo a necessidade de dar à vítima seu espaço que é 
de direito e vez para se manifestar, considera que: 

Por revitalização da vontade da vítima deve-se compreender a 
devolução ou privatização do conflito à esfera particular, para 
livre disposição e discussão das partes interessadas, nos interesses 
disponíveis e particulares, com disponibilidade da resposta penal. Com 
a revitalização, verbi gratia, a tutela dos bens patrimoniais, disponíveis 
por sua própria natureza, processados mediante ação penal pública 
incondicionada, que afasta, por conseqüência, qualquer manifestação 
Valda da vontade da vítima para o deslinde da questão perante o 
Judiciário, deveria ser processada mediante ação penal privada ou 
pública condicionada, fazendo valer o interesse da parte ofendida.

Portanto, muito embora se possa perceber que o legislador ao criar a Lei 11.340/06 
tenha tido uma boa intenção no que diz respeito a proteção da mulher no combate 
e repressão da violência doméstica, o tratamento dos conflitos envolvendo violência 
doméstica contra a mulher é falho, porque não produz mudanças reais nas relações de 
gênero, na verdade ele enaltece as desigualdades de gênero, nesta perspectiva a vítima 
volta a vivenciar toda uma cultura da discriminação, da humilhação e da estereotipia, 
como se não tivesse a capacidade de decidir o que é melhor para si mesma, além  disso 
a prisão do agressor por si só não tem o condão de transformá-lo, de fazê-lo perceber o 
mal feito para que ele possa tentar corrigir aquilo que fez.

E é no sentido de buscar alternativas mais eficazes de resolver os conflitos de 
violência doméstica contra a mulher, em face da ineficácia do modelo retributivo de 
justiça criminal nessa seara, que a próxima seção vem tratar do modelo restaurativo de 
justiça.

3 JUSTIÇA RESTAURATIVA: uma nova forma de resolução de conflitos penais
Ante o já exposto, é visível a necessidade de mudança de paradigma de resposta ao 
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crime, possivelmente mais adequadas às especificidades de cada, que não considerem 
a pena como um fim em si mesma, que promova a reapropriação do processo pelos 
legítimos interessados no conflito, onde estes possam encontrar as respostas do fato 
criminoso, bem como possam ter consciência da extensão das suas sequelas. É neste 
contexto que se insere a proposta da Justiça Restaurativa.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (2014), suas primeiras experiências 
surgiram na década de 70 do século XX no Canadá e na Nova Zelândia e a partir daí 
passaram a ter relevância em várias partes do mundo. No Brasil, as práticas restaurativas 
já vêm sendo aplicada há mais de 10 anos e de lá para cá tem logrado espaço na 
resolução de conflitos criminais. A Organização das Nações Unidas – ONU, através da 
Resolução 12/2002, recomenda a incorporação da Justiça Restaurativa à legislação de 
todos os países.

Por se tratar de um novo modelo de justiça criminal, ainda emergente, a Justiça 
Restaurativa não possui um conceito doutrinário fechado, mas a ONU assim estabelece 
na Resolução 2002/124:

Qualquer processo no qual a vítima, o ofensor e/ou qualquer indivíduo 
ou comunidade afetada por um crime participem junto e ativamente 
da resolução das questões advindas do delito, sendo frequentemente 
auxiliados pela participação de um terceiro imparcial.

Para esse novo modelo de justiça, restaurativo, o dano é considerado uma violação 
a pessoas e relacionamentos e por isso almeja-se a reparação do bem violado, e 
principalmente dos sentimentos da vítima, com a construção de relações mais fortes e 
equilibradas. 

Howard Zehr (2012) em sua obra “Trocando as Lentes”, considerada introdutória 
aos estudos da justiça restaurativa, trata das lentes sobre as quais vemos um crime, 
uma é a lente retributiva, onde o processo penal, se concentra nas dimensões sociais 
do conflito, o comportamento danoso como violação de regras e considera irrelevante 
o relacionamento entre vítima e ofensor, porque torna o conflito algo abstrato e 
impessoal, e assim fracassa no intuito de responsabilizar o agressor, ao mesmo tempo 
em que negligencia a vítima, pois não considera suas necessidades. A outra é a lente 
restaurativa, que reconhece a centralidade das dimensões interpessoais, e identifica as 
pessoas como vítimas, em que o crime é uma violação a elas e a seus relacionamentos, 
definindo as ofensas como danos pessoais.

A Justiça Restaurativa concebe uma mudança do paradigma de confrontação, 
Estado-delinquente para a tríade infrator-vítima-comunidade, promovendo o encontro 
entre a vítima e o ofensor, em conjunto com a comunidade, enquanto sujeitos centrais. 
Ela entende que a comunidade não pode realizar um julgamento distante e imparcial, 
como se nenhuma participação tivesse com os acontecimentos desviantes, que é o ocorre 
atualmente no âmbito das decisões do modelo de justiça penal tradicional, todos devem 
juntos, por meio do diálogo e do seu próprio julgamento definir a melhor maneira de 
restabelecer a paz social (BREUS, 2014).

Nesse sentido, Sica (2007, p. 119):
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[...] não há como avançar na direção de uma justiça penal mais 
humana, mais legítima e mais democrática enquanto o atual paradigma 
permanecer intocado nos seus contornos mais marcantes: o processo 
penal como manifestação de autoridade, o direito penal como exercício 
de poder.

A Justiça Restaurativa faz-se principalmente a partir de três procedimentos clássicos, 
que se diferem em relação ao número de participantes, à qualidade da participação do 
terceiro imparcial e ao alcance social, são eles: a mediação penal, conferências familiares 
e círculos de construção de consenso5. Portanto, não há uma única forma de resolução 
dos conflitos através da Justiça Restaurativa, o que significa dizer que ela pode ser 
realizada sob diferentes modos, em qualquer estágio do sistema de justiça criminal, 
devendo apenas para garantir sua eficácia seguir segundo um mínimo de parâmetros, 
conforme o estabelecido pela ONU. Ressalte-se que para Leonardo Sica (2007, p. 34) 
a justiça restaurativa não é um modelo substitutivo ao atual: “os modelos punitivos 
e restaurativos devem coexistir e complementar-se, pois que não há condições de 
prescindir do direito punitivo como instrumento repressor em determinadas situações-
limite”.

Ante o exposto, a Justiça Restaurativa pode atuar de forma alternativa e 
complementar à Justiça Retributiva, de modo a promover preenchimento das lacunas 
existentes no sistema penal para que a punição que o agressor possa receber ocasione 
reações positivas voltadas para o futuro, oferecendo respostas mais eficientes e saudáveis 
às partes e à sociedade, reduzindo assim os danos decorrentes da prática criminosa e 
evitando que a violência seja perpetuada. 

3.1 Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos de violência doméstica contra 
a mulher: é possível?

Como já frisado na seção inicial, a violência doméstica e familiar contra a mulher 
deve ser especialmente considerada, pois envolve sempre questões delicadas de 
relacionamento humano, e seus efeitos quando não tratados têm o condão de gerar 
profundos traumas não só à vítima, como também a todos os envolvidos direta ou 
indiretamente, como aos demais membros da família e a própria comunidade.

Desse modo, Soares (1999, p. 224) salienta que:
 [...] a violência tem seu ritmo próprio e, dentre os inúmeros motivos 
que levam uma queixante a retirar a queixa contra o acusado, figura em 
um particular: romper o ciclo da violência é um processo prolongado 
e, por natureza, cheio de hesitações. (...) Supor que o ato da denúncia 
seja o momento definitivo desse processo é não conhecer o “ciclo da 
violência”. É ignorar a dinâmica das relações abusivas. É imaginar 
que, para a vítima, seu casamento, sua família e sua história tenham 
o mesmo significado de um assalto sofrido na esquina por um ladrão 
qualquer.
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Assim, são as especificidades da violência doméstica contra a mulher que aumentam 
seu potencial ofensivo e, por isso, ela que não pode ser tratada da mesma maneira que 
aquele praticado por um estranho, já as agressões tendem a acontecer repetidas vezes, 
durante o ciclo de violência. Logo, é pelo fato da Justiça Restaurativa ser destinatária 
de outros âmbitos de conflito que não só o jurídico, como o emocional, o social que ela 
pode vir tratar melhor deste problema. A esse respeito assevera Andrade e Camargo 
(2016, p. 2): 

Considerando os princípios, valores e diretrizes da justiça restaurativa, 
esta se apresenta como uma alternativa viável ao enfrentamento das 
questões que atravessam a violência doméstica, porque mais branda 
do que o aprisionamento - dado que autoriza acordos que não incluam 
a prisão, em atenção à vontade de grande parte das vítimas, que não 
desejam ver seu agressor aprisionado -, mas ao mesmo tempo mais 
intensa e profunda do que ele, porque busca nas emoções a resolução 
do conflito [...].

Desse modo, é imprescindível a observação dos aspectos emocionais e afetivos dos 
litígios dali advindos para uma solução eficaz, assim como a análise da possibilidade 
de reconciliação e da restauração entre as partes. A esse respeito, Giongo (2009, p. 7): 

É no campo dos conflitos de natureza penal que se denota a ausência 
de uma intervenção diferenciada nos litígios, sendo que, de forma 
apriorística, percebe-se que o tratamento criminalizador não restitui à 
vítima a segurança, o autorrespeito, a dignidade, o senso de controle, 
nem mesmo restaura a crença de que o agressor possa corrigir aquilo 
que fez. Desse modo, é ineficaz no combate e no controle da violência 
doméstica e familiar contra a mulher, o que torna pertinente a revisão 
de alguns conceitos envolvidos nessa área para que seja assumida 
uma nova postura. Isso se deve à natureza dos conflitos domésticos e 
familiares que, antes de serem conflitos de direito, são essencialmente 
psicológicos e relacionais. Logo, para uma solução eficaz, é 
imprescindível a observação dos aspectos emocionais e afetivos 
dali advindos. Também é importante a manutenção de uma relação 
harmoniosa, do diálogo e da escuta, ou seja, da análise da possibilidade 
de reconciliação e da restauração entre as partes. Daí o interesse pelo 
modelo restaurativo que, na experiência comparada, se afigura como 
uma nova forma de resolução destes conflitos.

Por isso, deve-se ponderar a possibilidade de utilização da Justiça Restaurativa nos 
conflitos domésticos e familiares, face à natureza deles, que antes de serem conflitos de 
direito, tratam-se de conflitos em relações intrafamiliares.

Mas, não há dúvida de que tudo que é “novo” provoca certa resistência, e não seria 
diferente em relação ao novo paradigma da Justiça Restaurativa e suas “inovadoras” 
práticas que buscam satisfazer a vítima e o ofensor de uma maneira que a Justiça 
Retributiva não faz, especialmente quando durante tantos anos um único paradigma 
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monopolizou a visão social, assim torna-se muito mais complexo pensar e colocar 
em práticas outras formas de realizar justiça, quebrando tabus, e isso torna-se ainda 
mais complicado quando o assunto é violência doméstica contra a mulher, quando 
historicamente temos como referência a luta de “Maria da Penha” pela condenação de 
seu ex-marido e a intensa busca dos movimentos feministas pela proteção estatal da 
mulher e pelo maior rigor punitivo dos agressores. 

Assim, há posicionamentos contrários às práticas restaurativas nos casos de violência 
doméstica contra mulheres, um dos principais argumentos à aplicabilidade das práticas 
restaurativas nos casos de violência doméstica, o encontro entre os envolvidos somente 
contribuirá para gerar mais vitimização da mulher devido às características peculiares 
desse modelo de justiça criminal que leva a aproximação entre vítima e agressor, o 
que pode prejudicar o equilíbrio de poder entre as partes, colocando-a em posição de 
desvantagem e vulnerabilidade e, consequentemente, impossibilita a obtenção de um 
resultado satisfatório (POZZOBON, LOUZADA, 2013).

Por seu turno, há correntes feministas, minoritárias, que sustentam que ao tratar a 
violência doméstica como objeto da prática restaurativa é trivializar essa modalidade 
de violência doméstica, reduzindo sua importância e a gravidade do crime, vez que 
a Justiça Restaurativa não possui a carga intimidatória nem corretiva necessária para 
coibir as condutas agressivas, o que também levaria ao cometimento de novas agressões, 
acarretando na perda do efeito simbólico do direito penal e levando a reincidência. 
De tal modo que a aplicação do método implica dizer que a violência doméstica é 
negociável, um verdadeiro retrocesso das conquistas feministas, sendo a pena a resposta 
válida para esses delitos (GIONGO, 2011).

Rebatendo as críticas ora mencionadas daqueles que desaprovam a aplicação da 
Justiça Restaurativa nos conflitos domésticos de gênero e que à primeira vista parecem 
acertadas em face da realidade em que vivemos, onde a todo crime busca-se uma 
punição, os defensores da aplicação das práticas restaurativas, nesta seara, consideram 
que as críticas à aplicação da Justiça Restaurativa nos conflitos domésticos são baseadas 
em mitos e por isso visam contestá-las.

Zehr (2008, 27-8) faz a seguinte afirmação em relação às necessidades das vítimas 
para superação do problema:

As vítimas precisam ter certeza de que o que lhes aconteceu é errado, 
injusto e imerecido. Precisam de oportunidades de falar a verdade sobre 
o que lhes aconteceu, inclusive seu sofrimento. Necessitam ser ouvidas 
e receber confirmação. Profissionais que trabalham com mulheres 
vítimas de violência doméstica sintetizam as necessidades delas usando 
termos como “dizer a verdade”, “romper o silêncio”, “tornar público” e 
“deixar de minimizar” [...]. (grifo nosso)

Os defensores desse ressaltam que a Justiça Restaurativa não representa uma forma 
de impunidade ou descriminalização da conduta, pois não afasta a responsabilização do 
acusado, apenas busca meios mais eficazes de resolução do conflito e de reparação dos 
danos, através da conciliação entre as partes, podendo, ainda, quando se fizer necessário 
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ocorrer à aplicação de uma punição, já que o processo penal pode ser complementado 
pelas práticas restaurativas a depender da análise do caso concreto (MORRIS, 2005). 
Com já dito antes, a sua forma de enxergar o crime é que difere do modelo tradicional, 
de acordo com Morris (2005, p.447):

Mais genericamente, é possível dizer que a justiça restaurativa lida com 
o crime de maneira mais séria que os sistemas criminais convencionais, 
na medida em que tem como foco as consequências do crime para a 
vítima e tenta, além disso, encontrar caminhos significativos para a 
responsabilização dos infratores. Ao contrário, o crime é efetivamente 
trivializado nos processos em que as vítimas não tem papel algum 
(além de, algumas vezes, como testemunha) e nos quais os infratores 
não são mais do que meros observadores passivos. 

Assim, com a introdução de práticas restaurativas nos conflitos de gênero, aumentam 
as chances das mulheres vítimas de violência doméstica buscarem ajuda, porque se 
permite que a mulher seja realmente escutada, e possa demonstrar seus interesses, além 
de contribuir para que ela possa compreender sobre o fato criminoso e se reafirmar. 

Além disso, nem sempre pelo modelo retributivo o agressor realmente recebe 
uma pena privativa de liberdade, ou quando recebe, após o seu encerramento, vítima e 
agressor podem voltar a ter contato, se relacionar, até porque pena nenhuma provoca 
ruptura do relacionamento entre a vítima e agressor e, muitas vezes, a relação persiste 
em razão da existência de filhos em comum, de modo que o processo tal como se 
desenvolve tradicionalmente no poder judiciário só serve para aumentar as mágoas, 
dores e sofrimento. A justiça restaurativa almeja tratar desses delitos, além do aspecto 
do processo penal, procurando restabelecer o relacionamento entre as partes para que 
possam voltar ao convívio social.

Por conseguinte, em que pese a violência doméstica contra mulher ser um delito 
grave e que não se pode deixar que o réu assuma as consequências jurídicas pelo mal 
cometido, ao se adotar a justiça restaurativa seja como uma alternativa ou como um 
complemento à justiça criminal tradicional, ela produz efeitos protetivos mais concretos, 
justamente por dar voz à vítima, empoderar-lhe, permitir ao diálogo e à compreensão 
do conflito para solucionar o problema da violência doméstica contra a mulher. Além 
disso, esse modelo de justiça traz benefícios para o sistema como um todo, como o 
aceleramento dos processos e até possibilita o desafogamento dos estabelecimentos 
prisionais. Dessa forma:

A utilização da Justiça Restaurativa no ambiente da violência doméstica 
é inovadora, útil, necessária e desejável, porquanto tem como finalidade 
última e premente evitar a reincidência. Por certo que se trata de uma 
consequência de como o procedimento será desenvolvido, e por certo, 
que não se trata de uma panaceia, entretanto os estudos avançam no 
sentido de ser uma mudança paradigmática no trato de um tema tão 
caro. Criar uma cultura de não violência parte necessariamente de um 
novo olhar para observar o fenômeno criminal que envolve nuances 
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diferentes e busca, sobretudo, a implementação dos direitos humanos 
no contexto da violência doméstica (FABENI, 2014 apud FABENI e 
MARQUES, 2016, p. 9).

E para corroborar que não é só na teoria que parece ser possível a aplicação da 
justiça restaurativa nos conflitos domésticos de gênero, vários programas vêm sendo 
criados com esse intuito. No Distrito Federal, por exemplo, a prática restaurativa foi 
implementada pelo Tribunal de Justiça por meio do projeto “Justiça Restaurativa” 
e é utilizada nos casos de violência doméstica contra a mulher e frequentemente os 
acordos realizados são utilizados concomitantemente com a aplicação de uma pena, 
pois o mediador não estabelece redução da pena, ele faz o acordo de reparação de 
danos. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – TJDFT foi pioneiro na 
implantação do método no País6 (CNJ, 2014). Já o projeto “Justiça Restaurativa para 
o Século 217”, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é a mais 
consolidada ação de Justiça Restaurativa no Brasil, tendo recebido Menção Honrosa no 
Prêmio Innovare (Edição 2007) e tem efetivado práticas restaurativas em grande escala 
visando a pacificação da violência doméstica contra a mulher.

Nota-se, então, que as práticas restaurativas têm se difundido pelo Brasil em 
situações de violência doméstica, aos poucos alcançando mais estados da federação 
desde projetos pioneiros, atuando através do apoio do poder judiciário ou por iniciativas 
do próprio.

Por sua vez, ainda não há uma base legislativa para a aplicação da justiça 
restaurativa no Brasil, mas no próprio ordenamento jurídico brasileiro existem “janelas 
restaurativas” como na Carta Magna que aponta em seu preâmbulo8 a necessidade da 
busca de formas pacífica de solução dos conflitos, propiciando a abertura para novas 
formas de solução de conflitos, até mesmo em sede de direito penal, e a própria Lei 
11.340/06 embora tenha tornado mais rigoroso o tratamento ao agressor, faz menção à 
criação de programas e campanhas de enfrentamento da violência doméstica e familiar9, 
o que demonstra sua preocupação com o problema de dessa modalidade de violência. 
Além disso, em 2017 foi instituída a Política Judiciária Nacional de Combate a Crimes 
de Violência Doméstica Contra a Mulher10, trazendo elementos para se repensarem 
novos mecanismos e novas ferramentas para a concretização dos objetivos da Lei 
“Maria da Penha”. 

4 CONCLUSÃO

Através de todo o processo de pesquisa, foi possível verificar que apesar da evolução 
pela qual tem passado o direito das mulheres, muitas desigualdades decorrentes do 
“paradigma de gênero” permanecem rotuladas e estigmatizadas, bem como a violência 
doméstica sofrida pela mulher mesmo após a publicação da Lei 11.340/2006 ainda é 
uma realidade crescente.

Não há como negar que a Lei “Maria da Penha” tornou visível o problema da 
violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, trazendo para o centro do 
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debate tal questão, encorajou as mulheres a denunciar e trouxe importantes medidas 
de proteção à mulher. Ocorre que ao buscar o enrijecimento do tratamento penal dado 
ao agressor, claramente a Lei “Maria da Penha” adotou o modelo retributivo de justiça 
tradicional, criminal. Mas, como foi demonstrada a intervenção penal de forma pontual, 
isto é, a aplicação pura e simplesmente de uma pena ao agressor não tem nenhum efeito 
transformador nessa modalidade de violência. 

E é em face da ineficácia do resultado do processo penal tradicional para tratar da 
violência doméstica contra a mulher que o modelo restaurativo de justiça surge como 
uma opção para resolução desse tipo de conflito, se assim as partes desejarem.  Assim, a 
Justiça Restaurativa ainda que seja pouco falada e conhecida pela sociedade brasileira, 
ao almejar não a punição, mas a responsabilização do agressor pode ter o condão de 
resolver de forma mais eficaz e definitiva litígios de ordem intrafamiliar enraizados 
pelo paradigma de gênero, já que o próprio ordenamento jurídico brasileiro  mostra-se 
favorável à busca por formas alternativas e pacíficas de resolução de conflitos.

De tal forma, esse modelo de justiça por considerar a complexidade dos problemas 
domésticos em razão do gênero e da relação entre as partes envolvidas pode ser capaz de 
romper com o ciclo de violência através da aproximação das partes, da conversa franca 
que, verdadeiramente, empodere e dê autonomia à vítima, permitindo a recuperação dos 
danos, da confiança em si própria, ao mesmo tempo em que responsabiliza o agressor 
e promove a sua conscientização a despeito da cultura de dominação do homem sobre 
a mulher permitindo mudanças de entendimento das partes em relação às questões de 
gênero e até mesmo, consequentemente, permitindo a preservação da família. 

Cumpre salientar que a Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a Ministra 
Carmén Lúcia, posicionou-se favorável à Justiça Restaurativa no enfretamento à 
violência doméstica contra a mulher que segundo ela “consiste em uma técnica que 
busca os anseios das vítimas e dos agressores”.

Ademais, os projetos-piloto desenvolvidos no Brasil são exemplos de que a 
convergência dos temas violência doméstica contra a familiar e Justiça Restaurativa 
não se trata de uma utopia, mas sim de uma realidade ainda tímida, mas que aos poucos 
tem demonstrado ser eficaz e tem se expandido pelo país ante a urgente necessidade de 
implementação de políticas públicas e de programas de combate à violência doméstica 
contra a mulher que escutem as vozes silenciadas pelo Estado, afinal não se pode ficar 
de braços fechados quando diariamente tantas mulheres são agredidas, mas ficam 
caladas porque não quererem ver seu marido, companheiro ou namorado presos. E é 
inaceitável que nos tempos de hoje não se reconheça a necessidade de participação 
da mulher na resolução dos conflitos em que é protagonista, face à importância da 
manifestação de suas vontades para o rompimento do ciclo de violência e reparação dos 
danos dele resultantes.

Cumpre salientar que a Presidente do Supremo Tribunal Federal – STF, a Ministra 
Carmén Lúcia, posicionou-se favorável à Justiça Restaurativa no enfretamento à 
violência doméstica contra a mulher que segundo ela “consiste em uma técnica que 
busca os anseios das vítimas e dos agressores”11, o que demonstra o progresso dos 
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tribunais ocasionado pela mudança de mentalidade na forma de enfrentamento da 
violência doméstica contra a mulher.

Ante o exposto, não obstante quando uma mulher é agredida muitos ainda se voltam 
a pensar apenas na punição e no encarceramento do homem, a via restaurativa, mais 
humana e democrática, tem se mostrado uma abordagem mais adequada para sanar os 
conflitos de gênero de ordem intrafamiliar, entendendo a agressão como uma relação 
de poder e os limites do direito penal tradicional para alcançar resultados efetivos e 
considerando a necessidade premente de mudar o modo de ver a vicissitude da violência 
doméstica contra a mulher para superação dos danos e suas consequências e de enfrentá-
la com seriedade e sensibilidade necessária para a quebra do ciclo de violência. Portanto, 
subentende-se possível a aplicação da Justiça Restaurativa na resolução dos conflitos 
domésticos de gênero.
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NOTAS
1 Dados informados pela Secretaria Municipal de Segurança pública. Disponível em: 
<http://www.spm.gov.br/noticias/central-de-atendimento-a-mulher-2013-ligue-180-
registrou-485-mil-ligacoes-em-2014>.

2 Este número é ainda maior quando se trata de violência verbal e psicológica 
também. Dados informados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Disponível 
em: <http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2017/03/pais-teve-mais-de-500-
mulheres-agredidas-por-hora-em-2016.html>.

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

4 Resolução nº. 2002/12 – Documento  síntese da Justiça Restaurativa na normativa 
internacional. Teor completo da Resolução disponível em:<http://www.juridica.
mppr.mp.br/arquivos/File/MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/
Resolucao_ONU_2002.pdfhttp://www.juridica.mppr.mp.br/arquivos/File/
MPRestaurativoEACulturadePaz/Material_de_Apoio/Resolucao_ONU_2002.pdf>.

5 A Mediação Penal – É todo processo que permite ao ofendido e ao ofensor participar 
ativamente, se o consentem livremente, da solução das dificuldades resultantes do 
delito, com a ajuda de um terceiro independente, o mediador. A mediação entre vítima 
e ofensor pode ou não incluir seus familiares como suporte para ambos, tanto no 
momento da mediação como no comprometimento com as propostas que possam 
dela advir. Conferências familiares - Esse processo é especialmente utilizado quando 
se deseja dar foco ao suporte que familiares, amigos e outros membros da comunidade 
podem oferecer ao ofensor, tanto no cumprimento de condutas acordadas com a 
vítima e com a comunidade, como na mudança de seu comportamento. Representantes 
do estado podem estar presentes nesse processo de diálogo facilitado por um 
terceiro imparcial que deverá conduzi-lo de maneira a balancear o atendimento das 
necessidades de ambas as partes, ofensor e vítima. Círculos de Construção de Consenso 
– Inspirados em comunidades indígenas, esses círculos de conversa e de construção de 
consenso envolvem um número maior de pessoas – vítimas, ofensores, seus familiares, 
a comunidade e os operadores do Direito. Os círculos incluem a presença do juiz e a 
construção consensual da sentença para o delito (ALMEIDA, 2016, p. 1).

6 De acordo com o Juiz Asiel Henrique de Sousa do TJDTF em 24/11/2014: “a pena 
e a justiça restaurativa são duas coisas que podem e são frequentemente são 
concomitantes, pois mediador não estabelece redução da pena, o que ele faz é um 
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acordo de reparação de danos”. Entrevista completa em: <http://www.cnj.jus.br/
noticias/cnj/62272-justica-restaurativa-o-que-e-e-como-funciona>.

7 Documento-base do Programa Justiça Restaurativa para Século 21. . Disponível em: 
< http://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/corregedoria_
geral_da_justica/projetos/projetos/justica_sec_21/J21_TJRS_cor.pdf>.

8 Texto completo da Constituição em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicaocompilado.htm>.

9 Art. 35.  A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão criar e 
promover, no limite das respectivas competências: [...] IV - programas e campanhas 
de enfrentamento da violência doméstica e familiar

10 Portaria N.15, de 8 de março de 2017 do Conselho Nacional de Justiça 
– CNJ. Teor completo em: <http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/
arquivo/2017/03/48676a321d03656e5e3a4f0aa3519e62.pdf>. 

11 Informações retiradas do artigo “Carmén Lúcia quer Justiça Restaurativa no 
combate à violência contra a mulher” da revista “ISTOÉ” publicado em 26/05/2017. 
Disponível em: <http://istoe.com.br/carmen-lucia-quer-justica-restaurativa-no-
combate-a-violencia-contra-a-mulher/>.
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VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NOS  SALÕES DE REGGAE EM 
SÃO LUÍS NAS DÉCADA DE 1970 E 1980.

Thais Ramos de Sousa Alencar
Thalisse Ramos de Sousa

1 INTRODUÇÃO

A historiografia tem atravessado um processo de renovação teórico-metodológico 
nas últimas décadas. Vem-se deixando de fazer historiografia apenas descrevendo 
acontecimentos de caráter político ou simplesmente provendo uma narrativa destacando 
os aspectos econômicos da vida social. As relações sociais emergem para primeiro 
plano, ganham importância na contemporaneidade. Como resultado desse processo, a 
pesquisa historiográfica tem valorizado o uso de aportes teóricos e fontes históricas 
que busquem valorizar outros personagens através da análise do processo social e da 
expansão de concepção de documento histórico (BURKE, 1992).

A nova tendência da história, que valoriza a narrativa de fatos cotidianos, 
transformando singularidades locais em objeto historiográfico, corrobora com os 
estudos das questões de gênero. As discussões teóricas em torno das relações de gênero, 
decorrentes da construção social e histórica dos sexos, tiveram seu espaço no movimento 
feminista como uma nova forma de entender a relação de dominação a que as mulheres 
eram submetidas. Os estudos de Joan Wallace Scott (1995), em fins da década de 80 do 
século XX, trouxeram à tona preocupações que enfatizavam a importância da relação 
homem-mulher no espaço social. A maneira como a mulher se comporta na sociedade 
e desempenha seus papéis nada tem de natural ou biológico, mas são construções que 
se dão a partir das relações sociais. Assim, os papéis normativos, os comportamentos 
atribuídos a homens e mulheres e a relação entre os sexos não são discursos neutros, 
mas representações construídas, repletas de significado e de relações de poder.

Para analisar a participação feminina no reggae de São Luís é importante ressaltar 
algumas considerações das mulheres enquanto sujeito histórico. A história das mulheres 
é negligenciada, relegando-as a um silêncio ensurdecedor. Este silenciamento no campo 
científico é reflexo do cotidiano, uma vez que às mulheres é negada em grande medida a 
participação pública e política (PERROT, Michele, 2005). A história, até então, escrita 
por homens a partir de fontes produzidas por homens, esteve centrada na esfera pública, 
contemplando ações políticas como a história de governantes e de grandes batalhas, 
utilizando arquivos oficiais como fonte histórica, tratando sempre do sujeito universal, 
o homem branco ocidental. As poucas figuras femininas representadas tratavam-se de 
personalidades extraordinárias, rainhas ou heroínas, jamais pessoas comuns. O registro 
da presença das mulheres dava-se através das representações feitas pelos homens. 

Quando pensamos em um grande historiador1, institivamente o 
imaginamos homem; aceitamos com naturalidade títulos como 
Os homens da História (como foi chamado um livro recente de 
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historiografia), porque profissionalização e ciência histórica se 
desenvolveram em uma época de esferas distintas, quando as mulheres 
de classe média levavam uma vida sobretudo doméstica. Dessa forma, 
por razões que a história explica, como se costuma dizer, a profissão 
era praticamente monopólio dos homens. É evidente, portanto, que 
eles estariam mais inclinados a defender sua própria história. (SMITH, 
Bonnie, 2003, p.16).

Michelle Perrot (2007) recomenda o uso da fonte oral, quando for possível. Opção 
adotada nesse estudo devido à escassez de outros registros, a exemplo de jornais, e 
a necessidade de compreender um pouco mais sobre as mulheres no reggae de São 
Luís. Essa metodologia vai ao encontro dos objetivos desta pesquisa, pois, dada a 
singularidade das fontes, favorece a captação de informações não registradas em lugar 
nenhum, valoriza a narrativa de fatos cotidianos, oportuniza aos sujeitos marginalizados 
recontarem sua própria história, contrapondo-se aos discursos oficiais. 

As mulheres [foram] mais imaginadas do que descritas ou contadas, 
e fazer a sua história é, antes de tudo, inevitavelmente, chocar-
se contra este bloco de representações que as cobre e que é preciso 
necessariamente analisar, sem saber como elas mesmas as viam e as 
viviam (PERROT, Michelle. 2005, p.11).

Sobre o uso de fontes na pesquisa historiográfica, destaca-se que “os registros 
oficiais em geral expressam o ponto de vista oficial, assim, os historiadores devem 
examinar a maior variedade de evidências quanto possível” (BURKE, 1992, p.13). 
Nesse sentido, imbuídos do propósito de captar a ideologia subjacente na tessitura 
social das mulheres no reggae de São Luís, buscou-se fontes orais, a fim de reconstituir 
a violência sofrida por essas mulheres dentro e fora dos salões de reggae. Não se buscou 
papéis sociais normativos, mas sim, situações sociais de conflito e tensão que permeiam 
o sistema de dominação e de estruturação relação entre homens e mulheres.  

Pretende-se contribuir para a construção da historiografia e ampliação dos estudos 
de gênero, história oral e memória no Maranhão. O resgate dessa trajetória e análise do 
seu modo de inserção social foram possíveis através de um complexo jogo de montagem 
baseado na memória. 

2 METODOLOGIA

Durante a pesquisa de campo foram realizadas 11 entrevistas (08 mulheres e 03 
homens) de longa duração com roteiro semiestruturado adaptado a cada entrevistado. 
Todas as entrevistas foram transcritas e o uso das narrativas devidamente autorizado. 
De forma unânime, os sujeitos concordaram em divulgar seus nomes verdadeiros. A 
escolha das mulheres entrevistadas deu-se seguindo dois critérios básicos, a saber: 
regueiras antigas que frequentaram as festas de reggae no final dos anos 70/início dos 
anos 80. Assim, têm-se como sujeitos deste estudo mulheres de 50 a 73 anos. 

Todas as entrevistas foram de longa duração, com roteiro semiestruturado adaptado 
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a cada entrevistado, variando entre 50 minutos e 2 horas e meia. O uso das narrativas 
foram devidamente autorizadas. De forma unânime os sujeitos concordaram em 
divulgar seus nomes verdadeiros. 

Como a categoria gênero é relacional e só pode ser captada na trama das relações 
sociais e no processo histórico, as formas como homens e mulheres se veem vão 
depender das circunstâncias, das representações coletivas e da ideologia dominante. 
Daí a necessidade desta análise histórica considerar a participação de ambos os 
sexos. Sendo assim, foi inserido relatos masculinos com o propósito de compor um 
universo satisfatório para as análises aqui propostas. Coletei relatos de 3 homens que 
acompanham o movimento desde os anos 70 e atuam nas mais variadas áreas, sendo 
01 DJ, locutor de rádio e proprietários de bar, 01, professor, pesquisador de reggae e 
militante no movimento, 01 presidente do Grupo de Dança Afro Malungo, produtor de 
eventos e projetos sociais. Além do critério antiguidade, objetivou-se obter múltiplos 
olhares sobre pontos de vista distintos, buscando entrevistar homens com diferentes 
ocupações no reggae e que acompanham as atividades do movimento há vários anos. 

 Dada a devida caracterização da amostragem, enfatiza-se que ao longo deste 
trabalho os entrevistados serão identificados utilizando nome artístico (se houver) 
seguido de terminologia que identifique sua forma de participação no movimento, ou 
seja, se são DJs, cantor(a), dançarino(a). Optou-se por esta orientação ao constatar que 
muitos entrevistados desempenham atividades profissionais remuneradas concomitante 
a ofícios no reggae, como por exemplo cantora e técnica de enfermagem, cantora e 
professora. Outra situação diagnosticada no universo estudado que foi julgada a 
merecer esclarecimento é o caso das pessoas que não atuam na cadeia produtiva do 
reggae e participam do movimento de forma não remunerada, como artesã e dançarina, 
ou cozinheira e dançarina, por exemplo. Em todo caso, a opção de identificação sempre 
será pela atuação do entrevistado junto ao movimento intencionando sinalizar ao leitor 
a partir de qual ponto de vista se forma a narrativa.

Como cada ser histórico singulariza a sociedade na qual está inserido e percebe-a de 
uma forma específica, falar de uma história verdadeira seria muito ingênuo, mas se pode 
considerar que se trata de uma percepção “verdadeira do real”, emitida pelo depoente, 
que assim compreende e apropria-se do mundo ao seu redor. Portanto, as percepções 
de ambos, homens e mulheres, são importantes para compreensão da realidade social 
analisada à luz das teorias de gênero.

Do ponto de vista metodológico, o estudo da história das mulheres significou a 
ampliação da análise das fontes disponíveis ao historiador, pois não se trata de apenas 
localizar as documentações nas quais mulheres figuravam como “protagonistas”. 
Confere-se atenção especial às lacunas, às omissões em fontes convencionais, buscando 
conteúdos velados que ajudem a esclarecer o papel da mulher em certos contextos 
sociais (GONÇALVES, 2015).  Mesmo assim, é necessário reconhecer as fraquezas, 
que são as mesmas fraquezas da própria memória, capacidade de lembrar ou esquecer, 
omissões voluntárias ou não, mitos, lendas, real ou imaginário. Esses informes são 
tão úteis quanto as informações “exatas”, pois conduzem ao cerne das representações 
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construídas pelo entrevistado, permitindo a compreensão do contexto do vivido. Os 
testemunhos orais não são excludentes dos documentos oficiais, são complementares.

Todas as fontes, sejam orais, visuais ou escritas, retêm subjetividade, é necessário 
perceber isso, e são passíveis de manipulação. Mais importante que descobrir “o que” 
aconteceu na época é descobrir o “porquê” daquela narrativa, entender o ponto de vista 
de quem fala. Não deve haver uma busca pela fonte certa ou errada, as fontes devem ser 
complementares.  Buscou-se investigar o papel e a atuação feminina, e compreender as 
peculiaridades do reggae ludovicense. 

A pesquisa foi realizada através da abordagem qualitativa, visto que não quantificou 
o conteúdo das fontes pesquisadas e sim interpretou fatos e processos.

3 UM BREVE HISTÓRICO DO REGGAE

A etimologia da palavra reggae é desconhecida, havendo apenas algumas 
especulações, porém, nada que forme um consenso na comunidade científica “vindo do 
povo”; “música dos reis; “coisa de rua”, “sem importância” ou “roupa suja”. Mesmo 
sem um significado definido o novo ritmo fez sucesso entre os jamaicanos, diante da 
dura realidade em que viviam. (ALBUQUERQUE, 1997). 

Internacionalizado na década de 1970, pelo The Wailers2 e, posteriormente, 
eternizado através das canções de Bob Marley3, o ritmo, que nasceu nos anos rebeldes 
e pegou embalo no frenesi da indústria cultural, definitivamente saiu do seu berço natal 
e tornou-se instrumento contestador do sistema social. Assim, o reggae transforma-se 
em porta-voz dos desejos e necessidades de milhares de pessoas espalhadas por todo 
mundo, incluindo o Brasil, local que adotou o reggae como se fosse fruto da sua própria 
criação e no qual habitam vários aficionados no ritmo.

É muito difícil precisar como o reggae “chegou” em terras maranhenses. Vários 
discursos povoam o imaginário coletivo, sendo que as principais explicações dos 
pesquisadores é remetida aos discos de reggae que vinham nos navios estrangeiros e 
eram dados como mimos às prostitutas; ao costume local de ouvir os sons que vinham 
do Caribe, principalmente durante a madrugada, sintonizavam o rádio em determinadas 
emissoras captando o reggae através de ondas curtas; a chegada do reggae através dos 
contrabandistas de café, que levavam o produto agrícola de barco para as Guianas 
Francesa e Inglesa (países próximos ao arquipélago caribenho) e traziam de volta 
mercadorias diversas, entre elas discos de reggae que vinham misturados com outros de 
ritmo do Caribe, muito apreciados no local. Por fim, a chegada do reggae via construção 
da estrada de ferro de Carajás. Esta propiciou um fluxo intenso entre Maranhão e Pará, 
promovendo um intercâmbio de ritmos. Essas diferentes explicações mostram as 
diversas possibilidades de inserção do ritmo jamaicano em terras maranhenses (SILVA, 
1995; BRASIL, 2014). 

Apesar de assemelhar-se à Jamaica em alguns aspectos, São Luís desenvolveu 
algumas particularidades em seu reggae.A divulgação do reggae em São Luís começou 
em meados da década de 70, através dos radioleiros e discotecários mais antigos, com 
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destaque para Riba Macedo, “Carne Seca” e Nestábulo. As músicas de reggae eram 
tocadas entre as sessões de ritmos populares como o merengue e o forró, expandindo-se 
pelos bairros da cidade através das radiolas que animavam as festas, clubes e festejos da 
época. Nesse momento, as músicas de reggae ainda não eram identificadas como reggae 
e sim como música internacional.

São Luís tem uma característica bem marcante na forma de dançar o reggae, pois 
é dançado em par4, de forma sensual e cadenciada. Segundo os relatos coletados em 
entrevistas com os regueiros mais antigos, essa característica é devido ao reggae ter 
surgido em meio às festas de lambada, bolero e merengue, ou seja, ritmos dançados em 
par, assim, estendeu-se o hábito também ao reggae.

Nos anos 80, o reggae consolidou-se entre parte da população de São Luís, 
principalmente entre os negros de baixa renda, moradores da periferia da cidade. O 
ritmo ganhava cada vez mais espaço na sequência musical que animava as festas, 
até que, mediante o crescente número de adeptos, os clubes, assim como as radiolas, 
deixaram de tocar músicas variadas e dedicaram-se somente ao reggae (SILVA, 1995). 

A capital do Maranhão é conhecida como Jamaica Brasileira, este pseudônimo 
relaciona-se com a forma peculiar como o reggae é desenvolvido na cidade.  Mesmo 
importado da Jamaica, em São Luís o ritmo foi ressignificado, sofrendo adaptações 
e sendo apropriado pelos regueiros como fruto de sua própria criação, gerando 
um cenário único para o reggae no contexto brasileiro. Apesar dos vários discursos 
existentes, é muito difícil obter uma única resposta que justifique a afinidade entre parte 
da população ludovicense e o ritmo jamaicano. Assim como também não existe uma 
explicação consensual sobre como ocorreu a inserção do reggae em terras maranhenses. 

4 AS MULHERES REGUEIRAS AGITAM A FESTA: driblando a violência física 
e simbólica

4.1 Levando Raspa

O reggae é um ambiente de domínio masculino, são os homens que determinam os 
passos da dança, comandam a animação da festa e têm a posse dos meios de produção 
como radiolas ou bares. Embora atualmente algumas mulheres já exerçam a função de 
DJ, ou como proprietárias de espaços de reggae, o predomínio é masculino e algumas 
práticas machistas ainda são reproduzidas como afirma Silva.

Claro está que isso reflete a concepção corrente de submissão e 
inferioridade sobre a mulher na sociedade, reforçada nos setores de 
população pobre. Embora participe conjuntamente com os homens, 
reforçando laços de solidariedade no trabalho e no lazer, as mulheres 
não são respeitadas pela sua capacidade individual, são vistas como 
possíveis amantes e reprodutoras, a quem cabe “naturalmente” 
submeter-se aos domínios masculinos e realizar os desejos de seu 
homem. (SILVA, 1995, p. 103)
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O argumento de Silva (1995) ilustra bem o pensamento dominante nas primeiras 
décadas do reggae em São Luís. Atualmente, vários avanços foram identificados 
rompendo parcialmente com essa linha de pensamento, porém, as ideias do referido 
autor serão úteis na problematização da prática da violência contra a mulher exercida 
nos salões de reggae no fim dos anos 70 e início dos anos 80, trata-se do “raspa5”: 
rasteira aplicada pelo rapaz à garota que se recusasse a dançar com ele, derrubando-a 
ao chão. 

O início do reggae foi marcado por atos de violência física e simbólica contra as 
mulheres. Essa prática do raspa não perdurou, sendo logo abolida pela ação repressiva 
dos donos dos clubes, seguranças e apresentadores dos programas de rádio que 
combatiam a violência contra as mulheres nos salões. Ao longo desta pesquisa, houve 
vários relatos de mulheres que antigamente aceitavam dançar por medo de sofrerem 
algum tipo de agressão, como relata Beth: 

Na primeira vez que eu fui num clube na vida levei logo dois chutes, 
isso foi no final dos anos 70, o cara me puxou para dançar e quando ele 
percebeu que eu não sabia, chutou, o que tu tá fazendo aqui? Fui para 
casa, tive que aprender em casa com um primo meu, só depois voltar 
para o clube. Ainda levei uns chutes ai, mas depois nunca mais, hoje eu 
sei dançar. (Beth – regueira).

Segundo as entrevistadas a violência do raspa intensificava-se, alguns homens, 
além da rasteira, davam chutes, tapas, furavam com agulhas e machucavam até mesmo 
o rosto da regueira. Célia Sampaio relata que alguns atos mais bárbaros a deixavam 
chocada, como o fato que narrou no caso de um rapaz muito conhecido no meio regueiro 
ter inserido uma gilete entre os dedos e atingido o rosto de uma suposta namorada 
produzindo uma cicatriz em sua face. Contudo, nem todos os homens praticavam o 
raspa. Indagados sobre o assunto, nossos entrevistados afirmaram não concordar com 
tal prática.

Mas o que levaria um homem a agredir fisicamente uma mulher pelo simples 
fato dela lhe negar uma dança? Para esta reflexão, é necessário compreender como 
a dominação masculina esteve historicamente inserida no processo de formação do 
modelo familiar brasileiro. A estrutura familiar brasileira organizou-se em torno da 
autoridade masculina, em que o homem era o detentor dos direitos políticos e sociais, o 
chefe da família, com autoridade sobre a mulher, filhos e agregados. 

Durante muito tempo, a mulher foi vista como inferior. A autoridade sobre 
ela passaria do pai para o marido, através do casamento, restando-lhe submissão e 
obediência, além da responsabilidade moral pela honra da família, o que exigia um 
comportamento recatado. A utilidade feminina estaria na garantia da transmissão dos 
bens por meio de uma prole legítima, a fim de garantir a continuidade geracional. Esses 
modelos reforçavam a dominação masculina e disseminavam um ideal de fragilidade 
feminina. Esses padrões sociais circularam por muitos anos “naturalizando” diversos 
tipos de violência contra as mulheres como cita Lage e Nader.  

Legitimada pela ideologia patriarcal, institucionalizada e garantida 
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por leis6, a dominação masculina fez do espaço do lar um “locus” 
privilegiado para violência contra mulher, tida como necessária para 
a manutenção da família e o bom funcionamento da sociedade. Uma 
moral sexual dupla – permissiva para com os homens e repressiva com 
as mulheres – atrelava a honestidade da mulher à sua conduta sexual. O 
comportamento feminino considerado fora do padrão estabelecido para 
“mulher honesta” justificava agressões, culpando, no fim das contas, a 
mulher pelas agressões sofridas. (LAGE; NADER, 2012, p. 287).

Porém, essas concepções sofreram transformações nas décadas de 60 e 70, e o 
movimento feminista apresentou uma nova agenda de reivindicações no enfrentamento 
às desigualdades de gênero. Uma série de intervenções institucionais são resultados 
dessa luta, ações como instalação do Conselho da Mulher, disque denúncia, delegacias 
especializadas, mudanças na legislação, sinalizam os primeiros passos para mudança de 
pensamento social. (LAGE; NADER, 2012).

Contudo, mudanças de paradigmas ocorrem de forma lenta e gradual, mesmo 
transcorridos séculos, práticas machistas ainda circulam na sociedade atual. A ideologia 
patriarcal permeia o meio social brasileiro gerando violência simbólica, a ponto das 
mulheres que frequentam os clubes de reggae procurarem nelas mesmas justificativas 
para os atos de violência simbólica recebidos como expresso nas falas abaixo. 

Eu nunca levei raspa porque sempre fiquei na minha, nunca fui para 
o meio do salão, não sou de me mostrar, também sempre fico lá com 
conhecido, danço com os amigos, ai eles olham que não estou sozinha. 
Minha filha, eu nunca disse não, até hoje, já sei que pode, mas nunca 
digo não, pode dar uma confusão, é melhor voltar para casa em paz. 
Ah filha, eu tenho muito medo(..) Eles achavam que como a gente não 
pagava e eles sim, então tinham mais direito que nós. (Ivone – regueira).
Eu nunca cai, primeiro porque eu nasci sabendo dançar, está no meu 
sangue, depois porque eu danço com todo mundo, nunca dei ferro na 
minha vida, nem sei o que é isso. Não faço com os outros o que eu 
não gostaria que fizessem comigo. E outra coisa, veio fazer o que em 
clube de reggae se não for dançar? Fica em casa e não atrapalha. (Nana 
Roots – dançarina).

Pierre Bourdieu (2003) explica que a violência simbólica é fruto da exposição 
prolongada e precoce às estruturas de dominação. O dominado (no caso, a mulher) 
adere à dominação de maneira irrefletida e passa a considerar que aquilo seja natural. 
O dominado não percebe a dominação, não chegando a dar conta das relações de poder 
estabelecidas. Para o autor, ainda na atualidade, o gênero masculino domina o feminino. 
A dominação masculina não é apoiada prioritariamente na força bruta, nas armas ou na 
dependência financeira, ela ocorre no campo do simbólico. Essas estruturas primárias 
de poder são interiorizadas desde a infância. 

Nos depoimentos acima, observa-se que as mulheres são vítimas de violência 
simbólica, inconscientemente naturalizam a violência física praticada pelos homens, no 
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caso, o raspa. Nana Roots, através da expressão “veio fazer o que em clube de reggae 
se não for dançar? Fica em casa e não atrapalha” transfere para vítima a culpa por ter 
levado o raspa, já que a mulher não poderia se negar a dançar. Já Ivone, com a frase 
“sempre fiquei na minha, nunca fui para o meio do salão, não sou de me mostrar” deixa 
transparecer nas entrelinhas que as mulheres ao irem para o meio do salão terminaram se 
expondo ao perigo do raspa por se colocarem em posição de destaque em um ambiente 
masculino. 

Esse tipo de raciocínio é bem comum no caso de violência contra a mulher, os 
ranços do patriarcalismo inconscientemente invertem as posições e, no lugar do ato de 
violência em si, é o comportamento da vítima que passa a ser julgado. O comportamento 
“moralmente condenável” é a justificativa frequente das agressões contra mulheres. 
Muitas vezes nos crimes passionais, assassinos são considerados vítimas do alcoolismo, 
de distúrbios psíquicos que causam ciúmes doentios, matando por amor, mas as 
mulheres com amantes são moralmente condenáveis e muitos crimes ficam impunes. 
(LAGE; NADER, 2012).

Ao serem indagados sobre os motivos que levavam os homens a darem raspa nas 
mulheres, os(as) entrevistados(as) responderam que a negativa delas era uma vergonha 
para masculinidade do sujeito perante o grupo, como explica a dançarina Beth Roots. 

Se você teve coragem de dizer “não”, ele dizia assim “não dança 
comigo, não dança com ninguém”, ai tu já sabia, acabou a noite para 
você, ou ficava a noite todinha só na parede ou voltava para casa, porque 
o homem ia te marcar, se você dançasse com outro ele ia dar raspa, eles 
pensavam assim “tá pensando o que? Não sou pior que aquele outro 
cara. Quer fazer eu passar vergonha?” Às vezes ele puxavam na marra. 
Tu dançava obrigada. (Beth Roots – dançarina).

É preciso considerar o caráter multiforme da violência expresso na fala, porque, 
além da violência que afeta diretamente sua condição de gênero, existe a violência 
estrutural decorrente de sua classe social, portanto, a categoria mulher pobre lhe expõe 
duplamente às mazelas sociais. No contexto acima, o agente da opressão corresponde 
à figura do regueiro, ou seja, trata-se de um personagem que desprovido de poder e 
autoridade em outros contextos públicos (trabalho e política), transfere o exercício de 
sua autoridade para o ambiente privado como problematiza Soihet. 

O homem pobre, por suas condições de vida, estava longe de poder 
assumir o papel de mantenedor da família previsto pela ideologia 
dominante, tampouco o papel de dominador, típico desses padrões. Ele 
sofria a influência dos referidos padrões culturais e, na medida em que 
sua prática de vida revelava uma situação bem diversa em termos de 
resistência de sua companheira a seus laivos de tirania, era acometido de 
insegurança. A violência surgia, assim, de sua incapacidade de exercer 
o poder irrestrito sobre a mulher, sendo antes uma demonstração de 
fraqueza e impotência do que de força e poder. (SOIHET, Rachel. 2001, 
p. 370).
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Outra explicação dada para o raspa foi o fato das mulheres, ao contrário dos 
homens, não pagarem a porta, o que gerava neles um sentimento de dominação, como 
se elas estivessem no salão para obrigatoriamente satisfazê-los, já que eles eram os 
responsáveis por “bancarem” a festa. Tal comportamento era legitimado e naturalizado 
naquele contexto social, embora houvesse também reações por parte de algumas 
mulheres regueiras como rememora D. Raimundinha.

Foi uma época de muita ignorância e machismo, não tinha as leis e o 
conhecimento que se tem hoje. Aos poucos os donos de bares foram 
proibindo. Eu mesma proibi várias vezes, hoje foi com ela, mas amanhã 
poderia ser eu ou uma filha minha. Eu mandava botar para fora. 
Algumas levantavam e reagiam, mordiam, chutavam. Quando eu via a 
confusão já estava tão grande que terminava os dois indo para fora. (D. 
Raimundinha – Gestora do Espaço Aberto) .

O trecho supracitado ilustra o comportamento das mulheres populares que, 
devido à sua própria condição de existência, foge dos padrões de delicadeza, recato e 
fragilidades atribuídas à figura feminina, muitas vezes as vítimas rebelavam-se contra 
seus agressores revidando o quanto suas forças lhes permitiam. As relações de gênero 
não ocorrem de maneira igualitária e simétrica. Elas são permeadas por relações de 
poder e dominação dos homens sobre as mulheres. Masculinidade e feminilidade não 
seriam, portanto, um conjunto de características típicas de homens e mulheres. Antes 
disso, são metáforas de poder e podem ser acessadas por ambos sexos quando necessário 
(ALMEIDA, 1996). 

O ser homem e ser mulher são processos sociais construídos pelas intervenções e 
relações de poder assimétricas dos homens em relação às mulheres, mas também dos 
homens entre si. A masculinidade representa a estrutura de poder das relações sexuais, 
buscando excluir qualquer variação de comportamento masculino que não se adeque 
a seus preceitos socialmente esperados para um homem. Tudo que se aproxima com o 
feminino é rejeitado. O homem deve seguir padrões claros de conduta. (CONNELL, 
2013).

Segundo Oliveira (1998), a violência é incorporada no processo de construção da 
masculinidade, sua manifestação é uma forma de expressar superioridade e virilidade 
masculina, trazendo consigo significados mais profundos, associados à manutenção do 
poder do homem. O homem popular tende a sustentar a masculinidade heteronormativa 
perante seus pares como forma de adquirir respeitabilidade, daí uma possível explicação 
para tais reações violentas no reggae.

Era o seguinte, as mulheres sempre se produziram muito para ir para o 
reggae, ai vinha um cara bêbado, suado, sujo, fedendo, elas não queriam 
dançar. Ai vinha o famoso ferro. Muitos pela questão da ignorância 
mesmo usavam a violência. Ninguém ia se meter para não aumentar a 
confusão, senão ainda arrumava briga com o cara e com os amigos do 
cara. Muito raramente um irmão ou um parente vinha tomar satisfação. 
O raspa era mais nas mulheres que estavam desacompanhadas. Não 
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lembro ao certo como acabou, mas lembro que o movimento feminista 
e essa questão da mulher começou a se fortalecer, isso ai contribuiu. 
(Cláudio Adão – Diretor do Gdam).

Esse tipo de violência não recebia nenhum tipo de retaliação, a polícia não era 
acionada, os demais participantes não se envolviam, algumas vezes nem mesmo 
ajudavam a mulher a levantar-se do chão por receio de ofender a “moral” do rapaz. 
Ressalta-se no relato acima o “pacto” tácito de respeitabilidade masculina, mulheres que 
estivessem na companhia de irmão, primo, amigo, ou qualquer pessoa do sexo masculino 
gozavam de certa imunidade. A presença masculina inibia os atos de violência. Com o 
tempo, o raspa foi abolido, DJs e donos de clubes fizeram uma campanha de proibição. 

Mesmo com todos os avanços das ações de combate à violência contra a mulher, 
ainda há muitos problemas para implantação de políticas públicas, poucas delegacias 
da mulher, policiais e membros da própria sociedade que tendem a banalizar este tipo 
de crime, salvo quando as consequências são muito severas como espancamentos e 
mutilações. Atualmente, com acesso à informação, aos órgãos e instrumentos legais de 
proteção, as mulheres que frequentam o reggae gozam de mais liberdade para aceitarem 
ou não a dança sem receber violência. Algumas chegam a vangloriam-se do fato de 
pagarem a própria porta, com direito de comportar-se conforme sua vontade, a exemplo 
de Rosalina, “quando não estou a fim de dançar não danço mesmo, eu paguei minha 
porta igual a qualquer um aqui, então fico lá dentro do jeito que eu quiser”. 

Segundo Alessandra, “essa história de raspa já acabou, mas ainda tem uns 
salientezinhos que surtam, o cara me puxou para dançar, eu não aceitei, ele disse que 
me daria um raspa, só sorri e disse: vem! cadê que ele veio?!”.  Atualmente as mulheres 
não aceitam dançar com determinado homem por vários motivos, por estarem cansadas, 
porque ela não se interessou fisicamente por ele, simplesmente para curtir determinada 
música sozinha, ou para dançar com uma amiga, prática comum nos clubes, sem 
nenhuma conotação homoafetiva.

4.2 A maratona, o pavor das mulheres

Além do raspa, as mulheres regueiras enfrentaram um outro grave problema de 
violência que acontecia no percurso de ida ou volta das festas.O lado de fora do clube é 
um espaço que também merece ser problematizado, pois o mesmo espaço que abrigava 
casais apaixonados ou sedentos de prazer descomprometido, infelizmente, foi cenário 
de muitos atos de violência sexual contra a mulher regueira. São páginas tristes que 
merecem ser viradas, mas antes conhecidas. Nesse quesito, destaca-se o depoimento 
corajoso da cozinheira Beth Roots, pois foi a única que falou abertamente sobre o tema 
dos estupros coletivos, conhecidos vulgarmente no meio regueiro como “maratona”. 
Sua coragem será útil para que se registre tamanhos abusos. As demais entrevistadas não 
deram maiores detalhes, por medo, ou vergonha, ou por realmente não ter conhecimento 
de tal prática.  

Tal silêncio pode ser compreendido a partir das teorias expostas por Pollak (1989), 
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que ao privilegiar a análise dos excluídos, dos marginalizados e das minorias, ressalta 
a importância de memórias subterrâneas que, como parte integrante das culturas 
minoritárias e dominadas, opõem-se à “memória oficial”, no caso a memória nacional. 
Essas lembranças circulam em grupos bem restritos, e são lembranças proibidas, 
indizíveis ou vergonhosas, zelosamente guardadas em estruturas de comunicação 
informais.

Opondo-se à mais legítima das memórias coletivas, a memória 
nacional, essas lembranças são transmitidas no quadro familiar, em 
associações, em redes de sociabilidade afetiva e/ou política (..) Por 
conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de 
sombra, silêncios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e “não-
ditos” com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente 
não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. 
(POLLAK, 1989, p. 9).

Após encontrar um ambiente confortável para rememoração dos “não-ditos,” Beth 
Roots explica que a saída da festa era um momento que merecia atenção por parte das 
mulheres, que uniam-se em bandos para fazer um retorno seguro para suas casas, muitas 
vezes através de longas caminhadas, atravessando lugares escuros. Era nesse momento 
que grupos de homens, de forma premeditada, promoviam a tão conhecida e temida 
“maratona”, arrastavam a regueira para lugares ermos a fim de promoverem estupros 
coletivos como cita no trecho abaixo. 

Atrás daquele túnel do Pop arrastaram muito, menina... só ouvia os 
gritos delas. (...) Quem eles marcavam arrastavam no fim da festa. Às 
vezes tinha gente transando na boa, chegava o povo da maratona, ai 
tinha que sair e procurar outro espaço para você. Eles ficavam lá. (...) 
Não, ninguém chamava a polícia não, ninguém nem ligava, porque era 
normal. Também tinha o medo, era muito medo. Quem vai se meter 
com esses caras? Se eles soubesse que foi tu, te marcavam, te pegavam 
no final da festa. Você tinha que falar e nunca mais aparecer na festa, 
sumir do reggae, ninguém queria isso. Eu mesma não ia comprar 
confusão dos outros ou deixar de dançar. O pior para mulher, sabe o 
pior mesmo, é o falatório depois... fulana sofreu maratona. Todo mundo 
ficava sabendo. (Beth Roots- dançarina, grifo nosso).

As maratonas aconteciam com aquelas mulheres que apresentavam alguma 
vulnerabilidade, voltavam sozinhas para casa, ou ficavam a festa inteira sem amigos 
homens, ou consumiam bebida alcoólica em excesso. Destaca-se a interiorização dessa 
violência, que mesmo sendo um ato chocante era tão frequente que chegou a tornar-se 
comum naquele meio e muitas vezes as mulheres eram responsabilizadas pelos atos 
violentos. No julgamento social, as jovens sofreram maratona porque beberam demais 
ou porque eram “vacilonas” por voltarem para casa sozinhas, “acontecia apenas com as 
mulheres à toa”. Eram inúmeras tentativas de justificar o injustificável.

Novamente emerge o pensamento patriarcal que utiliza a conduta feminina para 
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justificar qualquer tipo de agressão caso ela não atenda os padrões morais vigentes. 
Mulheres ingerindo bebida alcoólica ou transitando sozinhas tarde da noite não seria 
o papel idealizado para uma jovem em plenos anos 70 ou 80. Como foi exposto pela 
narrativa, apenas a mulher era penalizada, sofria a violência física e a condenação social 
através do “falatório”7. 

Os agressores não eram denunciados e não recebiam nenhum tipo de penalidade, 
os participantes do reggae temiam sofrer retaliações. Outra situação, dessa vez narrada 
por Nana Roots, foi que as vezes as maratonas eram feitas por vingança, “se você disse 
não para o cara, depois ele te vê dançando com outro, ele fica zangado e te marca, na 
saída da festa vai descontar com a maratona. Tinha que ficar ligada.” Ivone corrobora a 
fala de Nana Roots dando o exemplo de sua irmã mais velha, que levou uma “carreira”8 
quando voltava para casa após uma festa de reggae. Ela diz que a irmã foi perseguida 
obstinadamente por dois homens justamente porque deu “ferro”9 neles.

Um dos meios mais eficazes de dominação das mulheres pelos homens é o ato 
sexual. Homens e mulheres são ensinados a pensar o ato sexual de maneira diferenciada. 
As moças associam o sexo a relações afetivas, já os rapazes o encaram como uma 
conquista, apropriação, dominação e posse. Nas conversas entre os homens é bastante 
comum “contar vantagem” de suas conquistas sexuais. As próprias representações que 
associam homens ao “ativo” e a mulher ao “passivo”, descreve a relação sexual como 
uma relação de dominação. A própria virilidade masculina está inscrita na lógica da 
conquista, da exploração. (BOURDIEU, 2003, p.25-26).

A vingança consiste em agir diretamente contra a pessoa, grupo ou entes a eles 
relacionados com a finalidade de retribuir, geralmente em grau superior, algo percebido 
como sendo prejudicial a si. É um método pré-social de resolução de conflitos, isto é, 
realiza-se por fora ou além das formas socialmente organizadas de justiça. Esse tipo 
de vingança que apela para violência sexual relaciona-se com o machismo na medida 
em que o homem, na condição de “macho”, não pode admitir algo que possa ferir sua 
masculinidade. Como já foi enfatizado, a interiorização da violência contra si, contra a 
mulher e contra outros homens faz parte do processo de construção da masculinidade 
hegemônica numa sociedade sob influências patriarcais, na medida em que o homem 
é ensinado a não reprimir seus desejos, a dominar as mulheres e influenciar os outros 
homens. Muitas vezes esse processo ocasiona dor e sofrimento aos próprios sujeitos. 
(SILVA, 2014).

Assim como o raspa, as maratonas foram abolidas. Indagada se atualmente 
aconteciam atos de violência contra mulher nas festas de reggae, nossa entrevistada, 
Dona Nelma, ligada ao ramo de radiola, afirma: “não, não acontece mais, só aquelas 
de casal, mais é marido, ninguém pode se meter, eles que se resolvam entre eles”. 
Depreende-se dessa fala que outros tipos de violência contra a mulher são coibidos, 
mas quando se trata de acontecimentos entre casais são tratados como situações de foro 
íntimo, mesmo acontecendo em um espaço público. Esse fato é preocupante para o 
contexto atual. O movimento feminista ao adotar o slogan “o pessoal é político” chama 
atenção para a desqualificação sofrida quando os atos de violência ocorrem no âmbito 
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das relações conjugais ou no espaço doméstico. 
A banalização da violência doméstica levou à invisibilidade do crime de 
maior incidência no país e o único que tem perverso efeito multiplicador. 
Suas sequelas não se restringem à pessoa ofendida. Comprometem 
todos os membros da entidade familiar, principalmente crianças, que 
terão a tendência de se transformar em agentes multiplicadores do 
comportamento que vivenciam dentro de casa. (DIAS, Maria Berenice. 
2008, p.7).

Um ganho representativo foi a promulgação, em 2006, da Lei 11.340 – Lei Maria 
da Penha, que prevê penalidade para abusos de violência física, psicológica, sexual, 
patrimonial, moral e garante assistência jurídica às vítimas de violência doméstica e 
feminina.  Apesar dos avanços, o Brasil tem um longo caminho a ser percorrido, os 
dados continuam alarmantes10. Entre as vítimas, as mulheres negras e pobres são as 
mais atingidas. A maioria das agressões são cometidas por parceiros inconformados 
com o término do relacionamento, uma vez que a liberdade afetiva das mulheres ainda 
“fere” a “moral” de muitos homens. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho insere-se no campo da História Cultural e dos Estudos de 
Gênero, alinhando-se às tendências historiográficas ligadas às questões do cotidiano e 
das representações, com ênfase nas camadas populares. O interesse historiográfico pela 
mulher é relativamente recente, pelas mulheres populares mais ainda, embora venha 
crescendo nas últimas décadas os estudos históricos sobre defloramento, loucura, sendo 
essas mulheres taxadas de desordeiras e desviantes, e seus registros geralmente feitos 
por meio de fontes médicas, judiciais e policiais. Dificilmente o(a) pesquisador(a) tem a 
oportunidade de obter registros produzidos por esses sujeitos históricos.

Neste sentido, analisa-se nesta pesquisa a participação das mulheres no reggae de 
São Luís, apresentando os papéis sociais por elas desempenhados e as tensões, conflitos, 
relações de poder e representações inerentes a essa atuação. A história oral permitiu um 
mergulho no universo feminino do reggae ludovicense, revisitando antigas questões sob 
um novo ponto de vista, o da mulher.

Os anos iniciais do reggae ludovicense (décadas de 70 e 80) foram marcados por atos 
de machismo, violência física e simbólica como a prática do raspa e da maratona (esta 
última relacionada à violência sexual), que, legitimados pelos ideais de masculinidade e 
feminilidade vigentes naquele meio social, ofendiam a integridade física das mulheres, 
mas, principalmente, a integridade moral. As mulheres regueiras eram constantemente 
submetidas a situações de subserviência à dominação masculina, porém essa dominação 
não se deu de forma pacífica, mesmo sob pena de severas retaliações, muitas mulheres 
revidavam as ações violentas, levantando-se após o raspa e desferindo dentadas e chutes 
contra os agressores ou despejando cerveja no rosto deles.  A violência se fez presente na 
vida dessas mulheres de diferentes formas e níveis, entre regueiros e regueiras, entre as 
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próprias mulheres, entre mulheres e seguranças, mulheres e turmas, mulheres e polícia, 
e a violência do próprio contexto social desprovido de assistência básica. A violência 
“habitual” do seu espaço de vivência não gerava estranhamento, porém, na atualidade 
a ameaça da presença de traficantes nas festas de reggae tem gerado insegurança. O 
estigma tem deixado o reggae, que vem sendo visto como manifestação incorporada ao 
repertório cultural da cidade, mas se mantém em relação à periferia.

Assim como as manifestações culturais que influenciam e exercem influência 
sobre o contexto social onde estão inseridas, o reggae reflete no interior de sua teia 
relacional as mudanças sociais oriundas do ambiente externo. A partir dos anos 70, 
coincidentemente no mesmo período de chegada e consolidação do reggae em São 
Luís, uma série de fatores propiciaram visibilidade à condição feminina, e as pautas 
defendidas pela segunda onda do feminismo renderam “bons frutos”, ampliando o 
acesso das mulheres a anticoncepcionais, meios de escolaridade, mercado de trabalho. 
Órgãos públicos adotam políticas institucionais com o propósito de amenizar e combater 
as desigualdades de gênero.

Percebe-se a utilidade do conceito de gênero atrelado a outros marcadores sociais 
na tentativa de compreender a realidade social dessas mulheres, na medida que se 
buscam explicações históricas para a dominação masculina, desnaturalizando assim 
as desigualdades sociais nas mais variadas esferas. A violência sobre os segmentos 
populares têm sido presença constante na sociedade brasileira, o espaço da periferia 
ainda traz vários problemas como criminalidade, drogas, carência de serviços públicos, 
baixa escolaridade, desemprego e precário acesso a serviços de saúde. Apesar de atingir 
outras classes sociais, o reggae ainda movimenta a periferia carregando os problemas 
sociais desse território.
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NOTAS
1Smith (2003) afirma que mulheres burguesas catalogavam arquivos e documentos 
desenvolvendo pesquisas históricas em parceria com homens, em alguns casos, até 
as crianças eram envolvidas na atividade, mobilizando toda família, porém, apenas os 
sujeitos masculinos recebiam os créditos. 

2 Banda jamaicana composta por nada mais nada menos que os gigantes Bob Marly, 
Peter Tosh e BunnyWailer, posteriormente a banda foi desmembrada e cada um de 
seus integrantes seguiu carreira solo. 

3 Cantor jamaicano muito famoso que divulgou o reggae em todos os continentes 
e trouxe visibilidade a Jamaica. Conhecido por subverter a lógica da indústria 
fonográfica, influenciando culturalmente no sentido periferia-centro. Tornou-se o 
primeiro pop star de terceiro mundo.

4 O filme Rockers (1975) sugere que na Jamaica certas músicas de reggae seriam 
dançadas em par, porém a coreografia criada pelos maranhenses continua única.
5 Essa prática não acontecia exclusivamente no reggae, em alguns outros ritmos 
também.

6 As legislações da colônia ao início da república afirmam o pátrio poder e o poder 
marital, legitimando o domínio masculino. Tratando homens e mulheres de formas 
diferenciadas.

7 Um exemplo bem atual foi o estupro coletivo, realizado em 26/05/16, na cidade do 
Rio de Janeiro, onde 30 homens abusaram sexualmente de uma jovem de 16 anos. 
Um vídeo do ocorrido foi publicado nas redes sociais e o caso tomou repercussão 
nacional. A sociedade se dividiu, alguns ficaram indignados e outros culpavam a 
vítima “por ter facilitado”, “ela estava atrás de drogas”, “adolescente de classe média 
foi fazer o que no morro?”. Rapidamente a índole da adolescente estava sendo 
questionada e os agressores recebendo absolvição social.

8 Expressão coloquial usada como sinônimo de perseguição.

9  Expressão usada no meio regueiro para designar a recusa em aceitar um pedido de 
dança.

10 São 5 espancamentos a cada 2 minutos (Fundação Perseu Abramo/2010); 1 estupro 
a cada 11 minutos (9º Anuário da Segurança Pública/2015);1 feminicídio a cada 90 
minutos (Ipea/2013);179 relatos de agressão por dia (Balanço Ligue 180 - Central de 
Atendimento à Mulher/jan-jun/2015).
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