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RESUMO 
 

O presente trabalho versa sobre as principais formas de violência doméstica praticada em face da mulher. Partindo 
deste pressuposto, o estudo buscará realizar um breve levantamento histórico acerca da violência contra a mulher, 
apontando os aspectos mais relevantes referente a tal tema. Em seguida, o trabalho analisará os tipos de violência 
causadas contra a mulher, apontando, através de dados estatísticos, como este fenômeno ainda se faz presente no 
Brasil. Por fim, a pesquisa adentrará nos mecanismos legislativos que o Estado disponibilizado como forma de tutelar os 
direitos e garantias da mulher violada. Para o desenvolvimento do presente trabalho, utilizou-se do método de pesquisa 
bibliográfica, com o apoio de um vasto referencial teórico, bem como da própria legislação base, a saber, o Código Penal 
e a Lei Maria da Penha. O resultado da pesquisa tem o viés de demonstrar que a violência doméstica contra a mulher é 
uma realidade no país, necessitando, portanto, de um fortalecimento dos atuais instrumentos legais e demais políticas 
públicas.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Considerada uma doença social que assola grande parte dos países, até mesmo os mais 
desenvolvidos, a violência contra as mulheres representa a cultura machista e patriarca que ainda 
existe na sociedade.  

Tal mal se encontra enraizado na história humana desde os primórdios, quando a Igreja Católica 
ainda perseguia, torturava e queimava mulheres por acreditarem que estas teriam pacto com o 
Diabo e, portanto, seriam bruxas que não mereciam conviver com as demais pessoas. (SILVEIRA, 
2016 apud MODERNA, 2016, p. 112).   

Ultrapassada várias décadas, muitas mulheres ainda continuam sendo violentadas e 
assassinadas de maneira inescrupulosas, geralmente com a utilização de meios e formas que 
impossibilitam a sua defesa da mesma.  

Os causadores? Majoritariamente, maridos, namorados, ex-companheiros, irmão, genro, vizinho, 
e até mesmo uma pessoa qualquer sem que a vítima tenha sequer visto ou contatado alguma vez na 
vida. (FÓRUM BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA; DATAFOLHA, 2019, p. 15). 

Partindo deste pressuposto, o trabalho a seguir tem por objetivo desmembrar os tipos de 
violência praticados em face da mulher, em especial no que se refere à violência doméstica e 
familiar. 

 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O presente trabalho utilizou-se de dados estatísticos levantados pela Central de Atendimento à 

Mulher – Ligue 180 e também como base a Lei Maria da Penha nº 11.340/2006. 
De acordo com um levantamento realizado pela Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, 

serviço vinculado a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos do Ministério dos Direitos Humanos 
(MDH), criado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR) 
e responsável por registrar denúncias de violações praticadas contra as mulheres, encaminhando-as 
aos órgãos competentes, o número de violência no Brasil ainda é alarmante (BRASIL, 2017, p. 7).  

Dados estatísticos de acordo com a central de atendimento à mulher – Ligue 180 apontou que 
são vários os tipos de violência contra a mulher sendo elas: tráfico de mulheres, cárcere privado, 
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homicídio, violência física, violência moral, violência patrimonial, violência psicológica e violência 
sexual.  

A luz do art. 5º da Lei nº 11.340/2006, pode-se extrair ainda que a violência doméstica e familiar 
contra a mulher pode ser: i) física; ii) psicológica; iii) moral; iv) sexual; ou v) patrimonial.  

Pois bem. No que se refere à violência física, atribui-se que esta pode ser compreendida como 
qualquer conduta que atinja a integridade ou saúde corporal da mulher (art. 7º, I da Lei nº 
11.340/2006).  

Dentre alguns exemplos de violência física, tem-se o espancamento, o ato de empurrar, atirar 
objetos na vítima, morder, mutilar, torturar, seja fazendo uso de armas brancas, como facas ou 
ferramentas, ou então de fogo (INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO, [20-?]). 

A violência psicológica, por sua vez, é entendida como qualquer conduta que cause danos de 
natureza emocional a mulher, reduzindo a sua autoestima, perturbando seu desenvolvimento ou até 
mesmo degradando suas ações, comportamentos, crenças e decisões (art. 7º, II da Lei nº 
11.340/2006). Dentre todos os tipos de violência praticada contra a mulher, esta tende a ser a forma 
mais difícil de identificar, uma vez que não deixa sequelas externas. 

Já a violência sexual é considerada como qualquer conduta que obrigue ou induza a mulher a 
manter, presenciar ou participar de relações sexuais contra a sua vontade, ou até mesmo condutas 
que impeçam a mulher de se utilizar de métodos contraceptivos, forçando-a a engravidar, e até 
mesmo em alguns casos, a abortar ou se prostituir (art. 7º, III da Lei nº 11.340/2006).  

Continuamente, entende-se por violência patrimonial como qualquer conduta que retenha, 
subtraia ou destrua os objetos pessoais, bens ou valores da mulher (art. 7º, IV da Lei nº 
11.340/2006). E por fim, compreende-se como violência moral todos os atos que configurem calúnia, 
difamação ou injúria a mulher (art. 7º, V da Lei nº 11.340/2006). 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 
Considerada um fator humano e social enraizado no mundo, a violência constitui um elemento 

histórico (MINAYO, 2005, p. 3), presente tanto nos países mais subdesenvolvidos como nos mais 
desenvolvidos, se diversificando tão somente pelos mecanismos de proteção que tais países podem 
oferecer.  

Dada a gravidade de tal tema, no ano de 1996, a Quadragésima Nona Assembleia Mundial de 
Saúde declarou a violência como um problema de saúde pública no mundo, e solicitou que os 
Estados Membros considerassem a implantação de políticas públicas voltadas a sua redução 
(KRUG et. al., 2002, p. 19).  

Problema de saúde pública, pois a violência resulta em lesões, traumas físicos e/ou 
psicológicos, e em determinados casos, provoca até mesmo na morte da vítima (MINAYO, 2005, p. 
2).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS apud KRUG et. al., 2002, p. 27), a violência 
consiste no: 

 
[...] 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.  

 
Desde os primórdios, a mulher, independentemente de sua classe social, etnia ou religião, é 

vítima dos mais diversos tipos de atos caracterizados como violência. De acordo com o Comitê 
Latino Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher (1996, p. 6), considera-se 
violência contra a mulher “qualquer ato ou conduta baseada no gênero, causando morte, dano ou 
sofrimento de ordem física, sexual ou psicológico à mulher, tanto na espera pública como na esfera 
privada.” 

Realizando-se uma análise histórica da violência contra a mulher, verifica-se que esta, por mais 
que seja algo que venha crescendo no contexto atual, não pertence à contemporaneidade, ou seja, 
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não é algo novo. Durante a Idade Média, em especial no século XVII, a inquisição da Igreja Católica 
Romana torturou, queimou e decapitou mulheres acusadas de bruxaria.  

Isto se deu, pois durante o século XV, inquisidores pertencentes à Igreja escreveram o manual 
Malleus Maleficarum, ou O Martelo das Feiticeiras, que acusavam diretamente as mulheres de 
realizarem pactos com o diabo, heresia, e principalmente, de bruxaria (SILVEIRA, 2016 apud 
MODERNA, 2016, p. 112). 

No Brasil, com a vinda da Família Real ao país, estabeleceu-se um padrão de família, onde o 
homem ocupava o topo da hierarquia familiar, sendo considerado o pater familia, isto é, aquele que 
impunha as regras aos demais, quais seja, a esposa e aos filhos.  

O próprio Código Civil de 1916 já demonstrava esta desvalorização da mulher frente à 
sociedade em geral, considerando-a apenas como um mero objeto à disposição do homem e da sua 
própria família, conforme dicção do próprio art. 233, in verbis: 

 
Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal. 
Compete-lhe: 
I. A representação legal da família. 
II. A administração dos bens comuns e dos particulares da mulher, que ao marido 
competir administrar em virtude do regime matrimonial adaptado, ou do pacto 
antenupcial (arts. 178, § 9º, nº I, c, 274, 289, nº I, e 311). 
III. Direito de fixar e mudar o domicílio da família (arts. 46 e 233, nº IV).          
IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua residência fora do teto conjugal 
(arts. 231, nº II, 242, nº VII, 243 a 245, nº II, e 247, nº III). 
V. Prover à manutenção da família, guardada a disposição do art. 277. (BRASIL, 1916). 

 

Não se pode deixar de mencionar que tal fato decorre de uma questão cultural, onde ainda se 
impregna uma sociedade machista e com maior valorização do homem, sendo que estes, por muitas 
vezes, se vêem no direito de se impor em face das mulheres, principalmente, sobre aquelas que são 
suas dependentes financeiras.  

Logo, depreende-se que esta desvalorização do sexo feminino faz gerar, um desrespeito à 
mulher, que pode vir a ser caracterizado como abuso e até mesmo violência doméstica e familiar, 
ambas revestidas das mais diversas maneiras.  

Mais que isto, esta desvalorização só gera a necessidade do Estado criar mecanismos 
legislativos capazes de proteger a mulher das atrocidades dos homens, tal como a Lei nº 
11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, e a Lei nº 13.1041/2015, intitulada como Lei do 
Feminicídio. 

Existe uma espécie de violência que tem ganhado certa repercussão no ordenamento pátrio, 
qual seja, a violência doméstica e familiar, as quais não podem ser confundidas.  

Conceitualmente, entende-se por violência doméstica aquela gerada dentro de um lar, mas que 
não possui necessariamente como agressor ou vítima pessoas ligadas pelo vínculo consanguíneo 
ou afetivo (SILVA et. al., 2002, p. 24).  

Analisando os anos de 2016 e 2017, apontou-se que houve 68.764 mil e 82.568 mil relatos de 
violência contra a mulher, respectivamente, associados em grande parte à violência física e 
psicológica (BRASIL, 2017, p. 22).  

Num comparativo entre 2016 a 2017, acresceram-se 13.804 relatos, situação que demonstra 
que a violência contra a mulher vem progredindo com o passar dos anos. 

Quanto ao número de denúncias, o Ligue 180 registrou 71.583 mil denúncias em 2016, e 73.668 
mil em 2018, logo, uma diferença de 2.085 entre os respectivos anos (BRASIL, 2017, p. 27-28). 

Em ambos os anos, a violência física foi à responsável por gerar o maior número de denúncias, 
sendo de 43.303 mil em 2016, e 39.090 mil em 2017 (BRASIL, 2017, p. 27-28).  

Dentre os estados com os maiores registros de denúncia e de relatos de violência contra a 
mulher estão o Rio de Janeiro, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Bahia (BRASIL, 2017, p. 29-
30). Por sua vez, Paraná encontra-se na 16ª posição, classificando-se como um dos estados com 
menores indícios de violência, assim como São Paulo, que se encontra na 17ª posição (BRASIL, 
2017, p. 29-30). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Ante todo o exposto, pode-se concluir que a violência contra a mulher ainda é uma realidade no 

Brasil e no mundo, sendo, inclusive, um problema de saúde pública.  
Historicamente, a violência contra a mulher ocorre desde a antiguidade, momento em que as 

mulheres eram consideradas meros objetos, escravas do homem, sem poder sequer optar nas 
decisões do próprio lar. Após muito tempo de sofrimento e preconceito, até mesmo por parte da 
Igreja Católica no período da Inquisição, a partir do século XIX, em especial, na Revolução 
Industrial, o cenário começou a se alterar, vez que as mulheres começaram a adentrar no mercado 
de trabalho de maneira formal, passando a exigir de certa maneira, os mesmos direitos que o sexo 
masculino gozava. Como forma de barrar esta violência crescente contra o sexo feminino, o Brasil, 
no ano de 2006, promulgou a Lei 11.340, denominada de Lei Maria da Penha, que tem por objetivo 
erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil, sendo esta compreendida como 
qualquer ato de violência física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial.   

Feita tais considerações, conclui-se que os objetivos inicialmente propostos para o trabalho em 
epígrafe foram alcançados de maneira que evidenciou a realidade do país no que se refere a 
violência contra a mulher. 
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