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RESUMO 
 
O presente texto aborda a problemática da violência contra a 
mulher e as respostas dada pelo Estado através das politicas 
públicas, nas quais focalizamos na Lei Maria Penha e o decreto  
do Feminicídio. Para este fim, adotamos por metodologia a 
pesquisa bibliográfica e documental a partir da perspectiva 
marxista. 
 
Palavras-chave: Marxismo. Políticas Públicas. Violência contra 
a Mulher. 
 
ABSTRACT 
 
This paper addresses the problem of violence against women 
and the responses given by the State through public policies, in 
which we focus on the Law Maria Penha and the Femicide Act. 
To this end, we have adopted methodology bibliographical and 
documentary research from a Marxist perspective. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A violência doméstica contra mulher é considerada um problema de saúde pública, em 

razão de sua dimensão e amplitude, é uma das formas de violência mais cruel e complexa 

que ocorre dentro do lar, ambiente este, que deveria ser um local seguro e harmonioso, 

muitas vezes é transformado em um cenário de intensos conflitos. Segundo Araújo (2008) 

60% das agressões contra a mulher acontece no espaço privado e o agressor é alguém que 

mantém ou manteve com a vítima uma relação de proximidade e intimidade - marido, 

companheiro ou namorado. 

Dentre os 84 países do mundo, o Brasil ocupa a 7ª posição com uma taxa de 4,4 

homicídios, em 100 mil mulheres, atrás apenas El Salvador, Trinidad e Tobago, Guatemala, 

Rússia e Colômbia (BRASIL, 2013).  

Na realidade brasileira tomando como referência o estado de Alagoas a cada 100 mil 

mulheres, 135 são vítimas de homicídio. Alagoas ocupa o segundo lugar entre os estados 

mais violentos para as mulheres em todo o país de acordo com o Mapa da Violência: 

Homicídios de Mulheres (WAISELFISZ, 2012).  

Portanto, o presente estudo pretende analisar a efetivação das políticas públicas no 

combate a esta problemática. O texto está estruturado em três partes: a primeira explana 

sobre a trajetória e a funcionalidade da violência contra a mulher na sociedade do capital, a 

segunda acerca da etiologia da violência e suas formas e por último aborda as políticas 

públicas destinadas a combater esta forma de violação.  

 

2. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER UM BREVE HISTÓRICO 

 

Para entendermos a origem da violência contra a mulher é imprescindível realizarmos 

uma análise sócio histórica da humanidade para identificarmos sua emersão e 

desenvolvimento na sociedade do capital. Partimos do pressuposto que, a sociedade é 

produto da criação dos homens e esta se organiza de acordo com suas necessidades. 

Neste sentido, cada organização social embasada em distintos modos de produção trazem 

configurações que as legitimam. Desse modo as relações sociais são produzidas pelos 

homens, não se constituindo como algo natural. Referenciando-se nesta premissa, este 

estudo identifica a violência contra a mulher como fenômeno social apesar da sociedade 

apreende-lo como inerente da relação entre homem e mulher.     

A partir da teoria de Marx (1988) compreendemos que o trabalho é a relação entre 



 

 

 
                  

o homem e a natureza, na qual aquele media, regula e controla o metabolismo desta, deste 

processo o homem incorpora novos conhecimentos e habilidades, e, por conseguinte, o 

trabalho se constitui como fundamento do ser social (MARX, 1988). É a partir da produção 

excedente que emergiram as condições para os homens se dividirem em classes e a 

repressão das mulheres emerge como forma de garantir a perpetuação da ordem 

dominante, embasada na propriedade privada advinda da reconfiguração do trabalho.  

A princípio, as primeiras comunidades identificadas na história, viviam em 

condições de extrema pobreza. Segundo Netto e Braz (2007), o trabalho que garantia a 

sobrevivência de todos advinha da caça, da pesca e da coleta de vegetais, raízes e folhas. 

As relações sociais estabelecidas nessas comunidades foram o fundamento para a 

existência de relação de reciprocidade entre seus integrantes, ressaltando que isso ocorria 

numa forma de sociabilidade marcada por uma enorme carência e baixo desenvolvimento 

das forças produtivas. 

De acordo com os autores supracitados, nessas formas incipientes da organização 

dos homens não era identificada nenhuma configuração de “diferença” que levassem a 

subordinação das mulheres aos homens, existia apenas uma divisão de tarefas no processo 

de produção, sendo os homens responsáveis pela caça e a pesca e as mulheres pela coleta 

de frutos, folhas e raízes e manuseio dos utensílios domésticos, sendo atividades fundadas 

na cooperação e manutenção do grupo, aspecto esse indispensável naquelas condições 

históricas para a própria sobrevivência de todos. 

As formas de violência que existiam neste período não derivavam da propriedade 

privada, mas em razão principalmente da luta entre os grupos para sobreviver, para 

defender a comunidade e em especial a luta pelos recursos escassos5. 

Segundo Netto e Braz (2007) com o surgimento da produção excedente, a divisão 

dos papéis foi se configurando e a relação de reciprocidade entre os membros da 

comunidade foi suprimida em detrimento da produção privada. A relação de produção 

embasada na exploração do homem pelo homem forjaram as bases para a subordinação 

da mulher, a reduzindo a uma propriedade privada.  Neste sentido, emergiu a formação da 

família nuclear6 na qual a mulher ficou restrita ao âmbito privado, retirando desde sua 

participação significativa na produção da base material até ao controle de sua sexualidade.  

                                                           
5
 As práticas violentas estão presentes desde a idade antiga e no decorrer da história tornou-se algo 

capilar que surge com novas roupagens, que torna sutil o ato violento como uma construção histórica 
e social (BUORO, 1999). A agressividade torna-se parte constituinte do ser humano e, quando ele se 
sente ameaçado fisicamente ou no seu espaço territorial ou familiar, a agressividade torna-se um 
mecanismo de defesa, levando-o a se proteger-se com função de autoproteção (MORGADO, 2004). 
6
 “Formada apenas pelo núcleo principal, ou seja, pelo chefe da família (pai), sua esposa e os seus 

descendentes legítimos” (ALVES, 2009, p.7). 



 

 

 
                  

Engels (2008) afirma que com o surgimento do excedente e da propriedade privada 

o homem necessitava conhecer sua linhagem para então deixar sua herança para seus 

filhos legítimos, pois antes apenas as mães eram reconhecidas, surgindo assim à família 

monogâmica, ou seja, a mulher só pode ter um cônjuge e lhe é exigido fidelidade. “A 

família monogâmica se constitui, portanto, por um homem e uma ou várias mulheres em 

uma relação de opressão – nem sensual, nem autônoma” (LESSA, 2012, p. 39). 

Lessa (2012) aponta que a monogamia “[...] é a expressão, na vida familiar, da 

exploração do homem pelo homem” (p. 10), no qual surge como uma forma de confirmar a 

paternidade, ou seja, para que o homem possuísse total certeza da paternidade de seus 

filhos, para então repassar os bens e assegurar a propriedade da família.  

Com o aparecimento do casamento monogâmico surge as primeiras diferenças 

entre homens e mulheres, que se caracteriza a inicio com a opressão entre os sexos, ou 

seja, no seio familiar é retirado da mulher o direito à liberdade sexual e social.  “Apoiando-

se em dois pilares básicos — controle da fecundidade da mulher e divisão sexual de 

tarefas —, a sujeição física e mental da mulher foi o único meio de restringir sua 

sexualidade e mantê-la limitada a tarefas específicas” (LINS, 2007, p.30). 

De acordo com Toledo (2002) a sociedade determina uma relação binária de papéis 

sociais para homens e mulheres. Atribui o espaço público aos homens e às mulheres o 

espaço privado e/ou doméstico, além disto, impõe atributos valorativos para um e para 

outro em graus e aspectos diferenciados. O trabalho privado passa a ser considerado 

improdutivo, desvalorizado, e consequentemente o espaço público é responsável pelo 

processo produtivo social.  

Torna-se necessário para a organização da sociedade patriarcal que o homem seja 

a maior autoridade, caracterizando uma relação de desigualdade entre homens e 

mulheres. Como consequência as mulheres passaram a ser retirada do convívio social 

comum, só lhes sendo permitida uma integração subordinada (SAFFIOTI, 2004). 

O patriarcado7 é uma forma de sociedade que apresenta o conjunto de ideias que 

determina o papel da mulher, o que contribui diretamente para a constituição subjetiva de 

homens e mulheres.  

 

Superior/inferior, dominador/dominado. A ideologia patriarcal dividiu a humanidade 
em duas metades, acarretando desastrosas conseqüências. É evidente que a 
maneira como as relações entre homens e mulheres se estruturam — dominação ou 
parceria — tem implicações decisivas para nossas vidas pessoais, para nossos 
papéis cotidianos e nossas opções de vida. Da mesma forma, influência todas as 

                                                           
7
 “ O patriarcado está sendo entendido como o conjunto dinâmico e contraditório de relações em que 

prevalece o exercício de poder do sexo masculino sobre o poder feminino, com fins de submeter este 
a uma situação de dominação-exploração” (SILVA, 1992, p. 28).  



 

 

 
                  

nossas instituições, os valores e a direção de nossa evolução cultural, se ela será 
pacífica ou belicosa (LINS, 2007, p. 30). 

 

 Todos estes comportamentos e pensamentos são advindos da monogamia e 

possui sua gênese na propriedade privada. Com a mais nova forma de união matrimonial 

era requerido agora que as crianças femininas fossem moldadas desde muito cedo a ser 

mulher e saber qual a sua função na sociedade. Submissão, servidão e procriação, são 

assimiladas como padrões inerentes ao sexo feminino. Pais, avôs e pessoas que as 

cercam ensinam através de gestos, palavras, escolhas de brinquedos e roupas o que é ser 

mulher e para que estão ali (LINS, 2007). 

Esta forma de organização social trazia consigo uma forte relação de violência e 

essa ancorada na coerção e repressão se dava principalmente na produção são transferidas 

para o seio familiar.  Muitas vezes as mulheres são obrigadas, por via de diferentes formas 

de coerção, a realizar comportamentos que não desejam e isso se perpetua até os dias 

atuais.  

As relações sociais entre homens e mulheres possuem por cenário o caráter de as 

gênero. Estas relações permeiam todo o processo de construção dos papéis sociais, à 

medida que estes vão sendo delimitados cultural e socialmente a partir da ideia da divisão 

entre os sexos.  

Diniz e Pondaag (2004) afirmam que para se entender a organização social e a 

violência doméstica é de suma importância à compreensão da identidade de gênero, a qual 

não é resultado da ação de fatores biológicos8. A identidade de gênero é produto da 

construção sociocultural da masculinidade e da feminilidade. O gênero possui então 

conotações psicológicas e socioculturais.  As autoras afirmam que as diferenças convertem-

se numa relação de desigualdade, no qual a sociedade valoriza tudo que é ligado ao 

masculino e desvaloriza tudo o que está associado ao mundo feminino. 

Silva (1992) afirma que o discurso sobre  mulheres, seja no espaço privado ou público, 

passa pela visão de fragilidade, dependência e submissão, que dão o poder ao homem 

sobre as mulheres. Discurso este, justificado frequentemente como se fosse uma questão 

inerente à natureza da mulher e não consequência de uma ideologia que produz relações 

contraditórias de poder, que por sua vez tem suas raízes mais profundas fincadas na forma 

como os homens estão organizados para produzir a riqueza. 

                                                           
8
 “A sociedade investe muito na naturalização deste processo. Isto é, tentar fazer crer que a atribuição 

do espaço doméstico à mulher decorre de sua capacidade de ser mãe. De acordo com este 
pensamento, é natural que a mulher se dedique aos afazeres domésticos, aí compreendida a 
socialização dos filhos, como é natural sua capacidade de conceber e dar à luz” (SAFFIOTI, 1991, p. 
9, grifo da autora). 



 

 

 
                  

Além disso, quando a mulher não aceita como natural o lugar e o papel que a 

sociedade a impõe, os homens recorrem às estratégias para valer seu poder como as 

violências, sejam elas: moral, psicológica, sexual ou até a física. Neste sentido, o próximo 

item almeja analisar a violência contra a mulher na contemporaneidade. 

 

 

3. UMA ANÁLISE DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA 

CONTEMPORANEIDADE 

 

A violência contra a mulher é um fenômeno mundial e não se restringe a raça, etnia, 

religião, idade ou classe econômica, se expressando nos mais variados ambientes e 

extensões da sociedade, “mas sem dúvida, a que ocorre no âmbito das conjugalidades 

ganha perfil mais complexo, pois se imbrica numa teia de prazer, amor, medo, vergonha e 

poder” (QUEIROZ, 2008), que será analisado mais posteriormente. A violência contra a 

mulher não se constrói em episódios isolados ou discretos, mas sim pela vitimização 

continua, com várias formas de abuso, que aumentam em frequência e intensidade (BORIN, 

2007).  

A violência se materializa em diversas formas dentre elas: a violência física é 

caracterizada por qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da vitima. 

De acordo com Casique e Furegato (2006) a violência física pode ser entendida como toda 

ação que implica o uso da força contra a mulher em qualquer circunstância, podendo 

manifestar-se por pancadas, chutes, beliscões, mordidas, lançamentos de objetos, 

empurrões, bofetadas, surras, lesões com arma branca, arranhões, socos na cabeça, 

feridas, queimaduras, fraturas, lesões abdominais e qualquer outro ato que atente contra a 

integridade física, produzindo ou não marcas no corpo.  

A violência psicológica, violência não-física ou “violência doce” (QUEIROZ, 2008) é 

outra espécie de violência bastante incidente, existe de forma sutil, que as mulheres, muitas 

vezes, apresentam dificuldade para reconhecê-la. Diferente da violência física que é visível, 

a violência psicológica ou emocional é invisível e adota variadas performances com o 

objetivo de ratificar o poder masculino e todas estas formas destroem gradativamente a 

autoestima da mulher e o respeito próprio. 

Já a violência sexual é entendida como estrupo, assédio sexual e quando o 

companheiro obriga a companheira (mediante agressão física ou psicológica) a praticar 

relações sexuais com estes sem desejarem, podendo até mesmo por a vida da mesma em 

risco (QUEIROZ, 2008).  



 

 

 
                  

Enquanto a violência patrimonial envolve a manipulação dos bens da mulher, a 

violência moral compreende a honra e a imagem da mulher. Para se configurar violência 

moral o agressor profere calúnia, difamação e injúrias, estes são crimes contra a honra do 

individuo.  

Em resumo, cada especificidade de violência vai gerar diversas consequências, que 

segundo Kashani e Allan (1998, apud FONSECA; LUCAS, 2006) podem comprometer a 

esfera física, cognitiva, social, moral e psicológica. 

Concordamos com Saffioti (1998) que a violência sofrida pelas mulheres é uma 

construção social, na qual, o que apresenta maior poder pode subjugar as mulheres, 

processo este, que passou a visto como natural ao longo da história para homens e 

mulheres. Esta violência é a forma mais cruel que os homens utilizam para continuarem 

predominando sobre as mulheres e infelizmente continua sendo a expressão mais clara do 

sistema patriarcal e da violência de gênero. 

Diante da realidade alarmante de violência cometida contra a mulher no âmbito de seu 

lar fez-se necessário o Estado intervir nesta problemática almejando minimizar seus efeitos 

via políticas públicas especificas para combater a referida problemática. Assim, o próximo 

item propõe realiza alguns apontamentos sobre a Lei Maria da Penha e o decreto do 

Feminicídio.  

 

4. AS POLÍTICAS PÚBLICAS E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

A violência contra a mulher no lar, na sociedade brasileira foi por muitos anos 

negligenciada, sendo apreendida como um problema do âmbito privado sem aparatos 

judiciais específicos para a sua punição. Neste sentido, a mulher era subordinada a um 

cotidiano de violência, seja física ou psicológica, sem acesso a medidas que pudessem 

auxiliá-la no combate dessa situação. 

Somente no ano de 2006, foi aprovada pelo Congresso Nacional a Lei 11.340 

popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que identifica à violência doméstica 

como um crime que deve ser punido de forma rigorosa. A aprovação dessa Lei se expressa 

na realidade de várias mulheres que demandavam do Estado uma resposta para a violência 

que sofriam, entre essas mulheres podemos destacar Maria da Penha Maia Fernandes9. 

                                                           
9
 https://criticaconsciente.wordpress.com/2012/07/04/historico-da-lei-maria-da-penha/ 

 

https://criticaconsciente.wordpress.com/2012/07/04/historico-da-lei-maria-da-penha/


 

 

 
                  

Esta mulher foi vítima da violência doméstica praticada pelo seu ex-marido, o professor 

universitário Marcos Antônio Herradia Viveros. Ela foi sujeita a violência doméstica durante 

seis anos, no ano de 1983, o professor disparou em suas costas um tiro que a deixou 

paraplégica, Maria da Penha passou seis meses internada e ao voltar ao lar foi submetida à 

segunda tentativa de assassinato, quando seu ex-marido tentou eletrocutá-la embaixo do 

chuveiro. 

   Tais agressões no âmbito público seriam punidas com rigor pela legislação, pois além 

de violar o direito mais fundamental do ser humano, à vida, expressava que o agressor 

mostrava-se determinado a tentar contra a vida de sua ex-mulher até conseguir matá-la, 

mas se tratando do âmbito privado, a forma de punição era mais branda. 

Indignada com a resposta da justiça  ao atentado a sua vida, Maria da Penha iniciou sua 

luta por justiça. Oito anos depois de cometer o crime, 1991, o ex-marido foi condenado, mas 

conseguiu permanecer em liberdade, somente em 2002 ele foi preso e cumpriu apenas 1/3 

da pena. Seu caso foi conhecido internacionalmente expressando que a violência por ela 

sofrida era compartilhada por várias mulheres.  Mediante a repercussão e das proporções 

que seu histórico de violência causou indignação na sociedade contra essa violação de 

direitos, fazendo com que outras mulheres também tornassem público às agressões até 

então comprimidas no âmbito doméstico. 

Desse modo, o poder legislativo brasileiro reconheceu que a violência contra a mulher 

não poderia mais ser relegada ao assunto privado, que era necessária punição para seus 

agressores. Foi quando em 2006 foi aprovada a Lei 11.340, conhecida como Lei Maria da 

Penha destinada a punir de forma rigorosa os agressores. A referida Lei elucida em seu art. 

1º que: 

 

Esta Lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar 
contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da 
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, 
da Convenção Internacional para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 
Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do 
Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência doméstica e Familiar contra 
a Mulher; e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação 
de violência doméstica familiar.  

    

      A Lei supracitada entende que a violência doméstica e familiar contra a mulher 

compreende qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Por agressores a 

legislação aponta que pode ser toda pessoa do espaço de convívio10, com ou sem vínculo 

                                                           
10

 Com ou que tenha convivido com a vítima.  



 

 

 
                  

familiar, que estabeleça uma relação afetiva. As formas de violência contra a mulher que a 

referida lei puni são: a violência física, violência psicológica, violência sexual, violência 

patrimonial e violência moral. A punição ao agressor que comete algum tipo das violências 

elucidadas vai desde ao seu afastamento do lar até sua detenção de três meses a três anos. 

A implementação da Lei 11.340 expõe que a violência doméstica e familiar contra a 

mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, e que por isso deve ser 

punida e prevenida. Desse modo, as vítimas possuem um aparato jurídico que combate 

essa forma de violação de direitos, no qual intenciona punir os agressores. 

Mas cabe ressaltar que mesmo essa Lei em vigor, a violência contra a mulher 

permanece na sociedade, conforme mostra os dados: 

 

  

Tabela 1: Mortalidade de mulheres por agressões antes e após a vigência da Lei Maria da Penha. 

O presente dado é resultado de pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) percebe-se que a taxa de mortalidade de mulheres vítimas de 

agressão não sofreu declínio significativo após a aprovação da Lei Maria da Penha, em 

200611. Portanto, a tabela demostra que apesar da implementação da Lei 11.340 a violência 

contra ainda é cometida e que raras às vezes é punida.   

Uma das recentes respostas do Estado brasileiro ao fenômeno é a sanção do decreto 

8.305/2014, no qual estabelece o feminicídio, como crime hediondo. Isto é, o assassinato 

motivado por razões de gênero, menosprezo ou discriminação contra mulheres.  

Esta nova legislação inclui a prática entre os tipos de homicídio qualificado. No qual, 

segundo o Código Penal brasileiro estabelece como pena a estes crimes de doze a trinta 

anos de reclusão. No que diz respeito ao novo decreto, este período pode ser adicionado 

em um terço se o ato ocorrer enquanto a vítima estiver gestante ou nos três meses após o 

                                                           
11

Vê também: http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2013/09/25/noticiafortaleza,3135771/lei-

maria-da-penha-nao-reduz-numero-de-mortes-de-mulheres.shtml. 

 

http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2013/09/25/noticiafortaleza,3135771/lei-maria-da-penha-nao-reduz-numero-de-mortes-de-mulheres.shtml
http://www.opovo.com.br/app/fortaleza/2013/09/25/noticiafortaleza,3135771/lei-maria-da-penha-nao-reduz-numero-de-mortes-de-mulheres.shtml


 

 

 
                  

parto. É importante salientar também, que não só são os homens que se enquadram no 

decreto supracitado, as pessoas do sexo feminino que cometerem este crime são da mesma 

forma passiveis de punição.  

Este decreto surge do índice alarmante do ato de violência contra a mulher no Brasil, no 

qual de acordo com o Relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) da 

Violência contra a Mulher, em 2013, ocorreu o assassinato de 43,7 mil mulheres no período 

entre 2000 e 2010, sendo 41% delas mortas em suas próprias casas, muitas por 

companheiros ou ex-companheiros (BRASIL, 2013).  

Os dados revelam que o lar, que deveria ser um local seguro e harmonioso se 

transforma em um âmbito de violência na qual a vítima é cotidianamente agredida até ter 

seu direito mais fundamental suprimido, sua vida. 

Para a Comissão o ato mais grave de violência é o homicídio, no qual aumentou 

consideravelmente nos últimos 30 anos. A pesquisa realizada pelo Instituto Sangari 

(CABELA/FLASCO, 2012) aponta que nas últimas três décadas foram assassinadas no país 

perto de 91 mil mulheres, sendo que 43,5 mil só no último decano. O número de mortes 

nesse período passou de 1.353 para 4.297, o que representa um aumento de 217,6%, mais 

que o triplicado12(apud BRASIL, 2013). 

O Relatório anteriormente citado elenca os dez estados brasileiros mais violentos para 

as mulheres, são eles: Pernambuco, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, 

Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Paraíba, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 

Pará, Distrito Federal, Goiás e Alagoas. 

Na peculiaridade do estado de Alagoas que em 1992, possuía o maior índice de 

homicídios (24,8%), seguidos do Espírito Santo (11,1%) e de Pernambuco (13,2%). Em 

pesquisa realidade pelo Instituto (2012) anteriormente citado, em 2010, o estado alagoano 

ocupa o segundo lugar, ganhando somente do Espirito Santos e perdendo de estado como 

Roraima, Maranhão. 

Assim, podemos perceber que mesmo sendo implementadas as legislações específicas 

em combate à violência contra a mulher essa não deixou de ser cometida. Os dados 

revelam que a cada ano elevam-se os índices de agressões e o mais preocupante é o 

crescimento do número de homicídios de mulheres. Desse modo, a realidade elucida que  

as ações estatais configuram-se como medidas meramente paliativas sem interferir nas 

raízes sociais e históricas que emergem a violência contra a mulher, interferindo apenas na 

imediaticidade do problema sem combater seu cerne.   

                                                           
12

 Ver mais em: <http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf>. 

Acesso em :24 Março de 2015.  

http://mapadaviolencia.org.br/pdf2012/MapaViolencia2012_atual_mulheres.pdf


 

 

 
                  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto no curso desse estudo, percebemos o fenômeno da violência é 

uma construção social, advinda da propriedade privada.  Enquanto homens e mulheres 

estiverem inseridos em uma sociedade no qual o pilar é a desigualdade, a opressão e a 

exploração do homem sobre o próprio homem, o máximo que alcançaremos são ganhos 

mínimos, estratégias de enfrentamento via política públicas, como por exemplo, a Lei Maria 

da Penha e o decreto do feminicidio. Tais políticas interferem na imediaticidade do problema 

sem atingi seu cerne, por esse motivo, mesmo com legislações específicas a violência 

cometida contra a mulher não aponta alternativas para sua supressão.   

Isso não significa que desconsideramos as conquistas advindas das lutas, como a de 

Maria da Penha, mas que a erradicação da problemática encontra-se para além da 

sociedade capitalista. Em seu interior o máximo que as mulheres podem ter em relação à 

opressão que sofrem são medidas paliativas que não permitem a exacerbação da violência, 

mas por outro lado não a suprime por ser inerente do desenvolvimento da sociedade de 

classes.  
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