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Introdução

No Brasil, a temática da violência contra as mulheres está atual-
mente em evidência. Estatísticas, pesquisas, políticas públicas, 
campanhas governamentais e não governamentais para estimular 
a denúncia, criação de legislação específica para coibir situações 
de violência doméstica e agravamento penal nos casos de violência 
sexual são exemplos da tendência atual de discussão, prevenção e 
punição de práticas violentas contra as mulheres. 

Mas o que é considerado como “violência contra as mulheres”? 
Ou melhor, qual seria a necessidade de defi nir, distinguir, abordar de 
forma especial, entre tantas e terríveis formas de violências existentes, 
violências específi cas vivenciadas apenas por mulheres? 

Essas questões, levantadas espontaneamente em qualquer debate 
sobre o tema, são importantes para lembrar que, antes de oferecer-
mos uma defi nição pronta de violência contra as mulheres, é preciso 

 1 Doutoranda em Sociologia pela Universidade de São Paulo, USP, e colaboradora 
do OSP.

 2 Mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, campus 
de Marília.
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observar que o ato de defi nir, de conceituar algo, é um primeiro passo 
para retirar determinadas situações do território das circunstâncias 
consideradas comuns, normais e justifi cadas como parte da “ordem 
natural das coisas”. É trazê-las para o espaço público da discussão 
para serem problematizadas. E problematizar é transformar algo, até 
então invisível e “indizível”, em problema a ser compreendido em 
sua complexidade e especifi cidade.

Assim, o termo violência contra as mulheres, aparece somente 
quando diversas formas de violência – como ameaças, agressões, 
humilhações, homicídios, tentativas de homicídio praticadas por 
companheiros e ex-companheiros, exploração, abusos e violências 
sexuais praticadas por desconhecidos ou familiares – deixaram de ser 
concebidas como problemas individuais, desta ou daquela mulher 
ou menina, para ser considerado um problema social. E um problema 
social que tem sua origem nas relações sociais e não nos indivíduos.

Essa mudança é signifi cativa. Quando as situações de violência 
são percebidas como um evento decorrente de confl itos entre in-
divíduos “iguais”, o raciocínio desloca-se do episódio violento – a 
agressão da mulher pelo marido ou a violência sexual do padrasto 
contra a enteada, por exemplo – para os comportamentos individuais 
que teriam dado origem à violência. 

A mulher é adúltera? O marido é alcoólatra? A enteada é promís-
cua? O padrasto é pervertido? Perguntam os vizinhos, os policiais 
e os agentes jurídicos encarregados de registrar, investigar, acusar, 
testemunhar, julgar e punir os confl itos classifi cados como contra-
venções ou crimes.

Mas, quando a violência contra as mulheres se transforma em 
problema social, o fato de muitas mulheres serem agredidas pelos 
maridos ou muitas mulheres serem violentadas sexualmente deixa 
de ser um problema específi co daquela mulher (ou daquele homem) 
para ser um problema da sociedade. 

 Signifi ca que a forma como nossa sociedade está organizada, 
de certa forma, permite que um indivíduo do sexo masculino (“o 
homem”), que atinge o status, a posição social de “marido”, agrida 
“sua” mulher – no sentido histórico da mulher como propriedade 
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do marido e da violência como forma de exercer esse domínio de 
posse – caso ele considere que ela não corresponda adequadamente 
ao que se espera socialmente, de uma “mulher”, de uma mãe, de uma 
esposa. Que a forma como concebemos o exercício da sexualidade, 
de muitos modos, torna possível que um homem utilize a vantagem 
da força física para obter relações sexuais sem o consentimento 
explícito da mulher ou menina quando ele considera que ela possui 
um comportamento social e sexual considerado “impróprio” ou 
“sedutor”.

Assim, quando a violência sai da esfera individual para se consti-
tuir em uma questão que diz respeito aos papéis sociais, às expectativas 
sociais, que são atribuídos de forma desigual e arbitrária aos seres 
humanos do sexo feminino e masculino, ela passa a ser denominada 
de violência de gênero.

Denominar a “violência contra as mulheres” de violência de gêne-
ro é uma forma de reafi rmar a arbitrariedade dessas distinções sociais. 
Sexo remete a diferença sexual, diferença biológica. Gênero remete a 
diferenças sociais entre homens e mulheres: papéis sociais diferentes, 
expectativas diferentes, diferentes modelos de comportamento, dife-
rentes categorias de avaliação positiva, aquelas que recompensam, e 
categorias de avaliação negativa, aquelas que punem o “desviante”.

O gênero é um dos primeiros critérios de classifi cação a que esta-
mos expostos. E utilizamos esses critérios de avaliação e julgamento 
para defi nir o outro, para defi nir também quem somos e como quere-
mos que os outros nos vejam. De forma resumida, é deste modo que 
se produz a construção da identidade de gênero, que nos defi ne como 
“homem” ou “mulher”, e que ocorre independente da confi guração 
biológica e da opção sexual. Deste modo, várias formas de violência 
podem ser consideradas violência de “gênero”, sendo indiferente o 
sexo biológico do agressor ou da vítima.3

 3 Por exemplo, uma mãe que age de forma violenta contra a fi lha por acreditar 
que ela não corresponde ao que se espera de uma “mulher” está praticando 
uma violência de gênero. Assim como uma agressão paterna ao fi lho por não 
corresponder ao que ele espera de um “ homem”.
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Assim, a Convenção Americana para Prevenir, Punir e Erradicar 
a Violência contra a Mulher (OEA, Brasil, 1995) defi ne violência 
contra a mulher não como qualquer tipo de violência praticada contra 
a mulher,4 mas como a violência que é baseada no gênero: “entender-
se-á por violência contra a mulher 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”.

No Brasil, a violência de gênero passou a ser a bandeira do mo-
vimento feminista a partir do início da década de 1980, durante o 
processo de redemocratização, e o debate fortaleceu-se ao longo das 
últimas décadas, com a atuação de mulheres no cenário político brasi-
leiro. Feministas eleitas tornaram-se políticas profi ssionais, políticas 
eleitas tornam-se defensoras de causas feministas, e o Conselho Na-
cional dos Direitos da Mulher (CNDM), criado em 1985 por pressão 
do movimento feminista, foi, dezessete anos depois, transformado 
na Secretaria de Estado dos Direitos da Mulher – primeiramente 
subordinada ao Ministério da Justiça – e, posteriormente, trans-
formada na Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, com 
status de ministério.5

As Organizações das Nações Unidas exerceram um papel fun-
damental para o fortalecimento das questões feministas no Brasil, 
ainda durante a ditadura militar, ao reconhecer internacionalmente 
a violência contra a mulher como uma questão a ser publicamente 
discutida e combatida. 

A ONU declarou o ano de 1975 como o ano da mulher, a década 
de 75/85 como a década da mulher e elaborou, em 1979, a Convenção 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 
Mulher (Cedaw).

 4 Nesse sentido, uma briga de trânsito, ou entre vizinhos, dependendo do con-
texto, não pode ser classifi cada como “violência de gênero” apenas porque a 
vítima é mulher.

 5 O movimento feminista institucionalizou-se com a eleição de Franco Montoro 
para governador do estado de São Paulo em 1982. Para uma visão histórica do 
movimento feminista brasileiro, ver Celi Pinto (2003) e Maria Amélia Teles 
(1993). 
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A Convenção6 (Cedaw) é relevante em vários aspectos: afi rma 
que qualquer discriminação baseada no sexo fere o princípio da 
igualdade da Declaração Universal dos Direitos Humanos, defi ne 
discriminação contra a mulher como toda “distinção, exclusão ou 
restrição baseada no sexo” e determina a responsabilidade dos estados 
em excluir qualquer legislação discriminatória contra as mulheres, 
abster-se de práticas institucionais discriminatórias e a promover 
políticas de ação afi rmativa, ou seja: “adoção pelos Estados-Partes 
de medidas especiais de caráter temporário destinadas a acelerar a 
igualdade de fato entre o homem e a mulher” até quando “os objetivos 
de igualdade de oportunidade e tratamento houverem sido alcançados”.

Ao condenar as distinções sociais baseadas nas diferenças entre 
os sexos, independentemente de quaisquer justifi cativas, biológicas 
ou culturais,7 a ONU deslegitimou a discriminação sexual e qual-
quer tipo de violência baseada no gênero: uma violência que atinge 
preferencialmente mulheres, pelo simples fato de serem mulheres. 

Violência sexual e impunidade

A violência sexual, que compreende o estupro e o atentado vio-
lento ao pudor, é uma violência de gênero. Um efeito da confi guração 
social de gênero, atravessada por representações, discursos e critérios 
distintos de avaliação dos indivíduos e situações. 

Como aponta Pierre Bourdieu (1999), é por meio de uma relação 
de dominação do masculino sobre o feminino que a sociedade conce-
be o ato sexual: uma forma masculina de dominação, de apropriação, 
de posse de um corpo feminino sexualmente subordinado. Essa 

 6 Ratifi cada pelo Brasil com “reservas” em 1984 e sem reservas em 1994, a Con-
venção tem força de lei para os países que o ratifi cam.

 7 Muitas práticas culturais consideradas “tradicionais” passam a ser denunciadas 
como discriminação de gênero, como a preferência dada em áreas rurais, de 
diversos países, à educação dos fi lhos homens e em detrimento da educação 
das meninas, direcionadas, desde cedo, às tarefas domésticas e aos cuidados 
dos irmãos menores.
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relação masculino/dominante versus feminino/subordinado seria 
um eixo estruturante tanto das relações sexuais consentidas como das 
relações sexuais violentas, obtidas sem o consentimento do outro, que 
passa a ser um objeto sexual, destituído de sua posição de sujeito.8 

Após entrevistar agressores sexuais, Lia Machado (2000, p.6-7) 
conclui que, em suas falas, as vítimas não são consideradas como 
pessoas, sujeitos. São “apenas mulheres”, sinônimo de objeto sexual. 
Para eles, o que diferencia o estupro de um ato sexual consentido não 
é somente o grau da violência utilizada. É a posição social da vítima. 

Deste modo, os agressores procuram identifi car o ato de estupro 
ao ato de uma relação sexual com uma prostituta. Procuram justi-
fi car o estupro através do comportamento social e sexual da vítima. 
E, de muitas maneiras, esse discurso é socialmente compartilhado, 
inclusive pelos agentes jurídicos. A vergonha, a “impureza” do ato 
sexual não consentido, continua a recair mais sobre as vítimas do 
que sobre os agressores.

Portanto, embora o Brasil registre o impressionante número de 
mais de quatorze mil ocorrências de estupro por ano,9 estudos rea-
lizados demonstram que somente 10% dos estupros praticados são 
denunciados pelas mulheres vítimas.10 

Além disso, as poucas iniciativas de denúncias de estupro nos ór-
gãos policiais têm grandes probabilidades de não serem investigadas. 
No período de 1993 e 1994, em Campinas, 71% de 900 boletins de 
ocorrência de crimes sexuais foram arquivados (Vargas, 2000). Na 
cidade de São Paulo, somente 364 de 1.630 ocorrências de estupro 
registradas na região noroeste transformaram-se em inquéritos po-
liciais. A análise dos boletins de ocorrência arquivados constatou a 
baixa disposição da agência policial em investigar crimes de autoria 

 8 Nesse caso, falamos em violência de gênero indiferentemente do sexo do agres-
sor ou da vítima. De fato, a violação masculina é um modo de subordinação/
feminilização do corpo masculino através da violência.

 9 Pesquisa do Ministério da Justiça. 2005.
 10 Ver Oshikata et al. (2005), que em pesquisa no setor de urgência em Campinas-

SP confi rmaram que as mulheres vítimas de estupro procuram os serviços de 
saúde, mas não costumam registrar a queixa na polícia.
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desconhecida, que correspondem a 93,3% dos crimes violentos pes-
quisados (NEV/USP).11

E, quando as denúncias se transformam em processos criminais, 
são muitas as difi culdades para a comprovação da violência sexual 
e a consequente condenação dos agressores. As pesquisas sobre o 
funcionamento da justiça criminal nos casos de estupro revelam 
que os agentes jurídicos utilizam estereótipos de gênero para de-
sacreditar a palavra da vítima. Principalmente, quando a vítima 
acusa um conhecido, pois é comum a defesa sustentar o argumento 
de que determinadas mulheres utilizam o sistema criminal como 
instrumento de vingança, forjando falsas denúncias para prejudicar 
alguém de suas relações (Ardaillon & Debert, 1987; Pimentel et al., 
1998, Vargas, 2000; Coulouris, 2004).

A lógica jurídica nos casos de estupro trabalha através da instru-
mentalização do trinômio “comportamento adequado/ credibilidade/ 
verdade”, em que se estabelecem critérios de avaliação das pessoas 
e associam-se aspectos dos comportamentos sociais e sexuais dos 
envolvidos com determinada propensão à verdade. Nesse sentido, 
diversos discursos entrelaçam-se para defi nir quais as mulheres que 
podem ser consideradas “vítimas” e quais os homens que podem ser 
considerados “estupradores” (Coulouris, 2004 e 2008).

Esse deslocamento do episódio violento para o comportamen-
to social e sexual de vítimas e de acusados deve-se, em parte, a 
uma concepção predominante de violência sexual que caracteriza 
o estupro como o resultado de uma necessidade sexual masculina, 
natural, instintiva, que ao não ser reprimida, controlada, motivaria 
a violência sexual.12

A partir dessa perspectiva, focaliza-se o comportamento do agres-
sor em busca de sinais de perversidade e anormalidade. Procura-se 
aumentar a repressão legal no sentido de coibir os instintos “naturais” 

 11 A pesquisa abrangeu 16 delegacias que compõem a 3ª Seccional de Polícia no 
Município de São Paulo. “Estudo da impunidade penal no município de S. 
Paulo, 1991-1997”, em andamento. 

 12 Para uma história do estupro, consultar Georges Vigarello (1998).
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do sexo masculino. E descarta-se a hipótese de que homens com com-
portamentos considerados socialmente adequados sejam qualifi cados 
de criminosos. Ao mesmo tempo, observa-se o comportamento das 
mulheres vítimas por considerar que o comportamento feminino 
poderia provocar alguns homens – “normais” ou “anormais” – a tal 
ponto em que o instinto sexual venceria as barreiras sociais, culturais 
e legais que defi nem o estupro como algo proibido. 

Essa concepção procura entender, explicar o episódio da violên-
cia sexual como um confl ito decorrente de relação entre indivíduos 
“iguais”. Deste modo, no raciocínio jurídico, a responsabilidade pelo 
ocorrido passa a ser buscada no comportamento do acusado. E, atra-
vés de uma inversão perversa, no comportamento social e sexual da 
vítima, que determinará se ela “merece”, ou não, a proteção da justiça.

O agravamento penal nos casos de estupro e de atentado violento 
ao pudor – que por meio de sua inclusão na lei dos crimes hediondos, 
além de aumentar a pena em ambos os casos para de seis a dez anos de 
reclusão impossibilitou o recurso em liberdade13 – reitera essa pers-
pectiva do estupro como crime hediondo praticado por um homem 
“perverso”, que deve ser excluído do convívio social.

Portanto, por não considerar a violência sexual como uma vio-
lência de gênero – um efeito das desigualdades sociais construídas 
historicamente entre homens e mulheres – a discriminação de gê-
nero parece ocorrer no próprio interior das práticas institucionais, 
por meio da instrumentalização das mesmas categorias de gênero, 
critérios de classifi cação dos indivíduos e de situações, que são en-
contrados de formas dispersas na sociedade. 

Somente uma reforma penal elaborada em torno das especifi cida-
des dos crimes sexuais poderia resolver esse paradoxo. Reforma que, 
até hoje, ainda não foi pensada no Brasil. A última alteração penal 
retirou os termos “mulher honesta” e “mulher virgem” do Código 

 13 A lei dos crimes hediondos (8.072/1990) também estabelece que, tanto no 
estupro quanto no atentado violento ao pudor, quando a vítima não for maior 
de 14 anos e o crime for qualifi cado por lesão grave ou morte, as penas sejam 
acrescidas de metade, respeitando o limite superior de trinta anos de reclusão 
(Delmanto et al., 2000, p.412-7).
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Penal e extinguiu alguns artigos explicitamente discriminatórios e já 
em desuso na prática jurídica.14 Mas, por enquanto, atenção maior 
vem sendo dada à violência doméstica e familiar, que vem desper-
tando grande visibilidade social no Brasil e em vários outros países 
da América Latina, América do Norte e Europa. 

A violência doméstica na legislação brasileira

Como vimos acima, a desigualdade se dá em vários níveis da 
rede de relações sociais, como é o caso das relações de poder entre 
homens e mulheres, que desencadeiam um grau de tensão gerador de 
violência. Muitas vezes, os episódios de violência física e psicológica 
ocorrem entre casais que mantêm convivência em nível privado e 
conjugal. Daí surge o que chamamos de violência doméstica. 

Diferentemente da violência urbana, a violência doméstica e con-
jugal incide sempre sobre as mesmas vítimas, podendo ser habitual 
e crônica. Essas características possuem consequências específi cas, 
que tornam este tipo de confl ito diferenciado. A cada ano, mais de 
mil mulheres são mortas por seus maridos, ex-maridos e namorados. 
Muitas outras perdem seus empregos, entram em depressão, sofrem 
danos físicos e psicológicos irreparáveis. 

Nos últimos quarenta anos, a violência de gênero no âmbito 
conjugal deixou de ser menosprezada como um problema privado e 
passou a ser questionada em muitos países do Ocidente. Antes disso, 
o espaço intrafamiliar era visto como lugar estritamente privado, e a 
violência conjugal era interpretada como simples briga entre maridos 

 14 Como o Art.107 que extinguia a punibilidade nos casos de estupro pelo ca-
samento do agente com a vítima ou pelo casamento da vítima com terceiros; 
Artigo 217: “Seduzir mulher virgem, menor de dezoito e maior de quatorze, e ter 
com ela conjunção carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justifi cável 
confi ança”; Art. 219: “Raptar mulher honesta, mediante violência, fraude ou 
justifi cável confi ança”; Art. 219. “Raptar mulher honesta, mediante violência, 
grave ameaça ou fraude, para fi ns libidinosos”; Art. 240. “Cometer adultério”, 
e outros. Ver Lei 11.106/2005 sancionada em 28.3.2005
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e mulheres. Por ser mantida como assunto de família, raramente a po-
lícia, a justiça, os parentes ou a comunidade interferiam no problema.

No Brasil, assim como nos Estados Unidos e na Europa, o im-
pulso inicial para o reconhecimento da violência doméstica como 
um problema social foi dado pelo movimento feminista no fi nal da 
década de 1960. Foi iniciado um trabalho de mobilização que desen-
cadeou um processo de manifestações sociais, denúncias, congressos, 
publicações e reivindicações, sempre voltadas à conscientização da 
sociedade e dos poderes públicos sobre a gravidade da violência 
conjugal e a necessidade de criar medidas de proteção às mulheres 
agredidas (Saffi oti, 1999). 

Apesar de sempre contar com um movimento de mulheres muito 
engajado na questão da violência doméstica, o Brasil tardou a criar 
leis e políticas públicas voltadas a essa problemática. As manifes-
tações públicas foram intensas, mas as respostas e o comprometi-
mento dos poderes públicos demoraram a chegar. Em países como 
a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, políticas legais e sociais 
surgiram já no início da década de 1970. 

A primeira conquista legal brasileira foi com a Constituição Fe-
deral de 1988, que incluiu o parágrafo 8º em seu artigo 226, dizendo: 
“O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos 
que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito 
de suas relações”. Antes disso, em 1985, foi implementada a primeira 
Delegacia Especializada no Atendimento a Mulheres vítimas da 
violência, considerada a maior conquista do movimento feminista 
nacional e a principal política pública de prevenção e combate à 
violência contra a mulher inaugurada no País.

Outra lei nesse sentido surgiu apenas no ano de 2002. A Lei 
10.455, de autoria da deputada federal e advogada Nair Xavier 
Lobo, alterou um artigo da lei dos Juizados Especiais Criminais 
(Lei 9.099/95), permitindo ao juiz, em casos de violência doméstica, 
como medida de cautela, determinar ao agressor que se afastasse do 
lar, antes do julgamento fi nal do processo. No entanto, essa medida 
só poderia ser usada quando ocorresse um crime considerado pela 
doutrina jurídica como “infração de menor potencial ofensivo”, ou 
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seja, em crimes com menor pena, como lesões leves, vias de fato, 
injúria e ameaça. Essa foi uma defi ciência da lei, pois nos casos em 
que envolviam agressões mais intensas e perigosas, como tentativas 
de homicídio e lesões corporais graves, a lei não poderia ser aplicada, 
uma vez que tais crimes não são julgados nos Juizados Especiais Cri-
minais. Além disso, esse dispositivo legal foi praticamente ignorado 
pelos juízes, advogados e promotores. 

Em 2004, foi aprovada a Lei 10.886, que acrescentou um novo 
parágrafo ao artigo 129 do Código Penal (lesão corporal) tipifi cando 
a violência doméstica e aumentando a pena para seis meses a um ano 
de detenção, enquanto a lesão corporal simples, prevista no artigo 
129, prevê detenção de três meses a um ano. Tratou-se de uma mo-
difi cação legislativa completamente inócua, pois a alteração da pena 
mínima de 3 para 6 meses, não modifi cou os procedimentos penais 
em relação ao agressor. 

Essa pequena alteração do Código Penal causou uma grande 
frustração nos movimentos de mulheres, pois a violência doméstica 
prevista neste parágrafo 9º continuou sendo um crime de menor 
potencial ofensivo julgado pelos Juizados Especiais Criminais, não 
afastando a possibilidade de transações penais e aplicação de insigni-
fi cantes penas pecuniárias aos agressores. Além disso, esse segundo 
sinal de reconhecimento da violência doméstica fi cou restrito apenas 
ao crime de lesão corporal. 

Fazendo um rápido paralelo com a legislação norte-americana 
sobre violência doméstica pode-se depreender o quanto o Brasil foi, 
por muito tempo, acentuadamente tímido e resistente na criação de 
dispositivos legais mais incisivos e efi cientes para o enfrentamento 
da violência doméstica. 

Devido a um contexto cultural diferenciado, as campanhas femi-
nistas norte-americanas focaram muito mais na necessidade de leis 
para coibir a violência conjugal, mais do que em qualquer outro tipo 
de instituição (Frug, 1992). 

Como resultado, as leis começaram a surgir já no fi nal da década 
de 1970 e no começo da década de 1980. Essas medidas tomaram 
um rumo diferenciado do Brasil, assumindo um viés penalista bem 
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mais pesado. Espalharam-se pelo país as “pro-arrest policies”, polí-
ticas legais a favor da prisão do agressor, e as “non-drop prosecution 
policies”, que pregam a persecução penal obrigatória dos agressores, 
sem dar oportunidade para a mulher agredida escolher se deseja ou 
não processar criminalmente o autor da agressão (Erwin, 2006). 

Em meados da década de 1980, já eram bem comuns essas leis 
permitindo a prisão dos culpados nos casos de violência doméstica, 
sem a necessidade do fl agrante e do mandado de prisão. As políticas 
“pro-arrest” culminaram na disseminação do “mandatory arrest”, 
uma espécie de prisão obrigatória que deve ser efetuada pelo policial 
assim que atende a um chamado residencial envolvendo violência 
entre casais. Na década de 1990, a violência doméstica já era re-
conhecida como crime nos 50 estados americanos e no Distrito de 
Columbia (Henning & Feder, 2005). 

Depois desta onda penalista, as prisões de pessoas envolvidas em 
crimes relacionados à violência conjugal cresceram cerca de 20% no 
país. No entanto, o número de mulheres presas cresceu 446%, pois os 
policiais, quando atendiam os chamados e viam que a agressão havia 
sido recíproca, prendiam o casal. A partir dessas novas estatísticas, as 
críticas começaram a surgir, pois um número exagerado de mulheres 
estava sendo presa e “revitimizada” pelo sistema. 

Em resposta às críticas, as regras mudaram, e as prisões começa-
ram a ser recomendadas somente em casos muito sérios de violência 
doméstica, com alto potencial de perigo para as vítimas. Além disso, 
a partir dessa revisão, surgiram então as leis do “primary agressor”, 
pregando que o policial teria de agir com mais cuidado e identifi car 
o agressor primário antes de efetuar uma prisão, de forma a punir 
apenas a pessoa que iniciou a agressão, e não o casal (idem). 

Essa cultura passou a gerar uma linha acadêmica crítica, que já na 
década de 1990 começou a questionar a real efetividade das políticas 
de prisão e de persecução penal obrigatória (Buzawa & Buzawa, 1996; 
Saunders, 1995). 

A tendência das discussões agora gira em torno da problemati-
zação da violência conjugal como um fenômeno que está inserido 
em um contexto maior de direitos humanos, que envolve também 
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estruturas de gênero, educação, saúde e direitos econômicos (Erwin, 
2006). Inúmeros tipos de políticas sociais e comunitárias estão sendo 
desenvolvidas a cada ano, em uma tentativa de se acertar um modelo 
alternativo de resolução de confl itos, que não passe necessariamente 
pelo sistema de justiça criminal. 

É nesse momento que podemos retomar o contexto brasileiro e 
discutir um pouco sobre a mais recente política legal voltada à vio-
lência doméstica colocada em prática no Brasil. 

A Lei Maria da Penha – uma onda 
penalista tardia?

A primeira lei federal brasileira voltada inteiramente ao trata-
mento da violência doméstica foi aprovada somente em 2006 – Lei 
11.340/06. Trata-se de uma iniciativa inteiramente louvável, pois 
busca desfazer os diversos nós que aparecem no sistema de justiça 
penal brasileiro no momento em que devem lidar com esta proble-
mática específi ca. Foi também uma forma de suprir toda a lacuna 
legislativa que existia no País até então. 

Por outro lado, vale refl etir um pouco sobre a lentidão com que 
esse caminho vem sendo percorrido no Brasil. A maioria dos países 
da América Latina, os Estados Unidos e a Europa já está em um 
momento de repensar suas leis, que foram criadas nas décadas de 
1980 e 1990. Já passaram por experiências sufi cientes para poder 
detectar as defi ciências dos novos procedimentos propostos, reeditar 
novas regulamentações e buscar novos caminhos. E o que é mais 
importante, assim como foi colocado logo acima sobre a experiência 
norte-americana, a tendência das discussões agora está se movendo 
em torno da inefi ciência de se recorrer ao enrijecimento penal para 
se tentar reduzir os índices de violência conjugal.15 

 15 O maior exemplo são os Estados Unidos, onde o próprio movimento feminista 
e a própria sociedade um dia acreditaram na política repressiva. Mas os índices 
de violência doméstica nesse país continuam sendo um dos mais altos do mundo. 
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Esse panorama internacional tem mostrado que tentar lidar com a 
violência doméstica apenas por meio dos trilhos do sistema de justiça 
criminal não é sufi ciente. O enfrentamento desse problema requer 
medidas que cerquem o problema por todos os lados possíveis. 

O único problema da Lei Maria da Penha é realmente quanto a 
sua data de nascimento. Se ela houvesse surgido na década de 1980 
ou 1990, hoje as discussões em torno de procedimentos penais e ci-
vis já poderiam estar em um patamar bem mais avançado. O poder 
judiciário e todos os outros poderes públicos já estariam muito mais 
familiarizados com a questão, e as discussões poderiam estar seguin-
do os rumos da justiça restaurativa16 e da criação de procedimentos 
alternativos de resolução de casos de violência doméstica, como já 
está acontecendo em muitos outros países. 

Essa nova lei não trouxe inovações penais drásticas, nem assumiu 
um forte viés punitivo, pois essa não é uma tendência seguida pelo 
movimento feminista brasileiro. No entanto, as alterações mais inci-
sivas que trouxe, como a obrigação de se instaurar inquérito policial 
nos casos de lesão corporal e a recomendação para que sejam criados 
Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres, 
causaram uma certa resistência no meio jurídico e nas delegacias de 
polícia. Muitos delegados ainda se recusam a instaurar inquéritos 
policiais nos casos de lesão corporal leve que envolvam violência 
doméstica, e poucos Juizados de Violência Doméstica foram criados 
até hoje no país. Por outro lado, sempre devemos ter em mente que 
o Brasil é um País de dimensões continentais, que agrega 5.563 mu-
nicípios, diversas culturas e diversos níveis de compreensão, fatores 

 16 A justiça restaurativa é uma nova forma de funcionamento da justiça penal, que 
enfoca a reparação dos danos causados às pessoas e relacionamentos, ao invés de 
punir os transgressores. As práticas restaurativas proporcionam, àqueles que 
foram prejudicados por um incidente, a oportunidade de reunião para expres-
sar seus sentimentos, descrever como foram afetados e desenvolver um plano 
para reparar os danos ou evitar que aconteça de novo. Existe a ideia de suprir as 
necessidades emocionais e materiais das vítimas e, ao mesmo tempo, fazer com 
que o infrator assuma responsabilidade por seus atos, mediante compromissos 
concretos (Jesus, 2005).
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que contribuem para a lentidão no momento de novas adaptações e 
aceitação de mudanças. 

O que vemos é que importantes inovações alcançadas no campo 
da legislação nem sempre são acompanhadas de avanços correspon-
dentes na subjetividade dos indivíduos que, por sua vez, dependem 
de uma evolução dos padrões culturais da sociedade como um todo. 
A justiça brasileira está agora em uma fase de desconstrução de uma 
visão minimizadora de um grande problema social. As mudanças 
ainda vão continuar ocorrendo a passos lentos e só daqui a algum 
tempo é que poderemos analisar a real efetividade dos novos dispo-
sitivos jurídicos criados com a lei Maria da Penha. Além disso, ainda 
existe um longo caminho pela frente para se tentar conscientizar os 
operadores de todo o sistema de justiça penal quanto à gravidade e às 
particularidades do problema da violência doméstica. Esse é o ônus 
dessa lei ter sido criada tão tardiamente no País.

Por outro lado, não se pode deixar de elogiar o fato de esta lei 
ter assumido um viés não somente voltado a procedimentos legais 
de assistência e proteção às vítimas e ao processo e julgamento das 
causas decorrentes da prática de violência doméstica contra a mulher. 
Essa lei também traz um capítulo muito importante com algumas 
medidas integradas de prevenção à violência doméstica, seguindo 
recomendações da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir 
e Erradicar a Violência contra a Mulher – Convenção de Belém do 
Pará, adotada pelo Brasil em 1994. A própria lei Maria da Penha 
foi uma resposta do governo federal, em parceria com o movimento 
feminista, a obrigações assumidas quando assinou essa Convenção. 

Como vimos acima, um problema social como esse requer outros 
tipos de transformação que não sigam somente o caminho jurídico. 
Essas são algumas das mais importantes diretrizes traçadas no Título 
III, da Lei Maria da Penha:

– o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos 
e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis es-
tereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica 
e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso III do art. 1º, 
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no inciso IV do art. 3º e no inciso IV do art. 221 da Constituição 
Federal; (Inciso III, art.8º)

– a promoção e a realização de campanhas educativas de preven-
ção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas 
ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta 
Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 
mulheres; (Inciso V, art. 8º)

– a promoção de programas educacionais que disseminem valores 
éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com 
a perspectiva de gênero e de raça ou etnia; (Inciso VIII, art. 8º)

– o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, 
para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica 
e familiar contra a mulher. (Inciso IX, art. 8º)

Na tentativa de implementar essa gama de políticas sociais, legais e 
culturais voltadas à prevenção e enfrentamento da violência domésti-
ca, o governo federal, por meio de sua Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, tem colocado em prática uma Política Nacional de 
Enfrentamento à Violência (PNEV) contra as Mulheres. Essa política 
foi adotada em 2003, e busca abarcar todas as dimensões da violência 
contra a mulher. Essas ações, expressas no Plano Nacional de Políticas 
para Mulheres (PNPM), são resultados de um reconhecimento do 
próprio governo federal de que “a desigualdade historicamente esta-
belecida entre mulheres e homens estrutura o processo de exclusão de 
milhares de cidadãs deste país, sendo a violência contra as mulheres 
uma das expressões mais perversas desta desigualdade”. 

A PNEV está em consonância com a Lei Maria da Penha e com 
convenções e tratados internacionais, tais como: a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos (1948), a Convenção de Belém do 
Pará (1994), a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas 
de Discriminação contra a Mulher (Cedaw, 1981) e a Convenção 
Internacional contra o Crime Organizado Transnacional Relativo à 
Prevenção, Repressão e Punição do Tráfi co de Pessoas (Convenção 
de Palermo, 2000).
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As ações da PNEV seguem quatro eixos estruturantes voltados 
a ações educativas e culturais de prevenção; ações de combate com 
viés punitivo e de cumprimento da Lei Maria da Penha; ações de 
assistência, que envolvem criação de abrigos, redes de assistência 
e capacitação de agentes públicos; e ações que visam a garantia de 
direitos, com o cumprimento de legislação nacional, internacional e 
iniciativas para o empoderamento das mulheres. 

A partir de toda essa explanação neste capítulo sobre a questão do 
enfrentamento da violência doméstica no Brasil, podemos depreen-
der que as iniciativas nesta área começaram a realmente tomar corpo 
e força a partir do século XXI. Mesmo que a lei Maria da Penha tenha 
sido uma forma de penalismo tardio, era extremamente necessário, 
pois havia um grande vazio na legislação brasileira até 2006. 

Finalmente, temos uma lei, e, fi nalmente, temos um governo 
federal também engajado em trilhar esse caminho da prevenção e 
do combate a um problema de gênero tão disseminado em todas as 
sociedades do mundo. Resta agora trilhar um caminho semelhante 
que seja voltado exclusivamente à problemática da violência sexual 
contra as mulheres. O judiciário brasileiro não pode continuar li-
dando com essa questão com tanta discriminação e descaso. Os 
procedimentos penais para esse tipo de violência de gênero também 
precisam de uma reforma.


