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Introdução 

Conforme a Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), configura-se 
como violência doméstica contra a mulher “[...] qualquer ação ou omissão 
baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou patrimonial.” (Lei nº 11.340, 2006, art.5º). 
Desta forma, a Lei Maria da Penha refere-se apenas à violência baseada no 
gênero. Portanto, há a necessidade de se compreender o que é gênero.   

Neste trabalho buscamos compreender como são dadas as relações 
de gênero, constituídas histórica e culturalmente na sociedade, que 
contribuem como fator relevante na violência doméstica contra mulher. 
Abordaremos de forma mais abrangente o que a Lei Maria da Penha dispõe 
a respeito dessas violências, priorizando a violência sexual que, na maioria 
dos casos, os autores das agressões são cônjuges ou companheiros das 
vítimas. 
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Primeiramente trabalharemos como foi instituído o termo gênero e 
suas relações de poder que implicam à violência de gênero, a qual trataremos 
num segundo momento. E em seguida elucidaremos a violência doméstica 
cometida contra a mulher pelo cônjuge tendo como base o que trás a Lei 
Maria da Penha sobre os tipos de violência o qual daremos ênfase à 
violência sexual, que por ser praticada pelo parceiro, a mulher assimila como 
um dever conjugal. 

Através do processo de naturalização dos papéis sociais e a baixa 
procura por ajuda por parte das vitimas da violência sexual, torna-se difícil a 
obtenção de dados precisos a respeito do assunto. Somente com a 
conscientização da sociedade e um entendimento da violência decorrente da 
desigualdade de gênero, que será possível rever os papeis sociais e, assim, 
amenizar a violência doméstica contra a mulher. 

 

1. Compreendendo gênero e as relações sociais 

Os estudos sobre gênero emergem na década de 1960 como 
expressões dos movimentos sociais feministas e homossexuais que se 
evidenciavam no contexto europeu e norte americano (SARTORI; BRITO, 
2006). No Brasil, o termo gênero passa a ser utilizado para substituir a 
palavra sexo em meados da década de 1980, período que retrata a segunda 
onda do movimento feminista e a luta por direitos políticos, econômicos e 
sociais, a fim de desmistificar os conceitos de homem e mulher na sua 
característica biológica, trazendo um novo conceito para o feminino e 
masculino como papel social e cultural.  

Neste sentido, os estudos de gênero contemplam a idéia de que as 
diferenças sociais entre homens e mulheres estão relacionadas a uma 
construção histórica e cultural independente do sexo biológico, mas de 
identidades atribuídas culturalmente na sociedade, ou seja, os papéis sociais. 
Assim, o termo gênero é utilizado como uma categoria de análise das 
relações sociais estabelecidas entre homens e mulheres.  

Segundo Heilborn (1991), o conceito de gênero surge para 
distinguir a dimensão biológica do social, apoiado no raciocínio de que na 
espécie humana existem machos e fêmeas, mas a qualidade de ser homem e 
ser mulher é realizada pela cultura, ou seja, gênero constitui-se como as 
características atribuídas psicologicamente e culturalmente, no contexto de 
uma determinada sociedade, ao que consideram feminino e masculino. Da 
mesma forma que Simone de Beauvoir (1949) cita em seu livro “O Segundo 
Sexo” que não se nasce mulher, mas que se torna mulher, o que 
complementa a idéia de Heilborn.  
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Ao longo do processo histórico foram naturalizados e consolidados 
papéis de gênero diferenciados ao homem e a mulher: atribui-se ao homem 
a força e o poder, e à mulher a submissão e fragilidade. Associa-se a mulher 
ao emocional e o homem ao racional. 

As relações sociais tornaram-se relações de dominantes e 
dominados. As identidades atribuídas conforme o sexo, em determinadas 
culturas, resultaram na desigualdade de gênero.  

Intrínsecos a esses papéis encontram-se as relações de poder, conforme 
esclarece Scott (1990): 

Gênero deve ser visto como elemento constitutivo das relações sociais, 
baseadas em diferenças percebidas entre os sexos, e como sendo um modo 
básico de significar relações de poder (SCOTT, 1990, p.14). 

Ao longo da história a mulher tornou-se coadjuvante enquanto o 
homem assumiu o papel de protagonista, exercendo domínio sobre esta. 

 

2. Violência de Gênero 

É neste processo de solidificação das relações de poder que se 
constituem o que chamamos de violência de gênero: 

A partir dos anos 90 a expressão violência de gênero passa ser entendida 
como uma relação de poder de dominação do homem e de submissão da 
mulher demonstra que os papéis impostos às mulheres e aos homens 
consolidados pela história e reforçados pelo patriarcado, induzem as 
relações violentas entre os sexos, [...] decorrentes do processo de 
socialização das pessoas. (WANIA PASINATO, 2006) 

Conforme a autora, a violência de gênero é dada no processo de 
socialização, culturalmente estabelecida à hierarquia de gênero e solidificado 
pela dominação patriarcal. Silva Júnior (2006) complementa que: 

A violência baseada no gênero é aquela praticada pelo homem contra a 
mulher que revele uma concepção masculina de dominação social 
(patriarcado), propiciada por relações culturalmente desiguais entre os 
sexos, nas quais o masculino define sua identidade social como superior à 
feminina, estabelecendo uma relação de poder e submissão que chega 
mesmo ao domínio do corpo da mulher. (SILVA JÚNIOR, 2006) 

Portanto, a violência de gênero pode ser observada no exercício de 
dominação do masculino sob o feminino, inferiorizando a mulher em todos 
os âmbitos de sua vida, até em situações de dominação do corpo desta 
mulher.   
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As diferenças de gênero estão postas de todas as formas na vida 
social e cultural, instituindo relações de poder, fato que pode culminar em 
relações violentas de gênero, dentre estas, a violência doméstica praticada 
pelo companheiro. 

 

3. Violência sexual praticada contra a mulher por seu companheiro e 
a Lei Maria da Penha 

Sancionada em sete de agosto do ano de 2006, a fim de atender 
milhares de mulheres que sofrem algum tipo de violência, a Lei nº 11.340, 
denominada Lei Maria da Penha, “cria mecanismos para coibir [...] prevenir, 
punir e erradicar a violência contra a mulher”. 

Esta lei foi criada com respaldo no artigo 226, parágrafo 8º da 
Constituição Federal de 1988, que dispõe que “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”. 

A violência cometida contra a mulher é dada pelas relações de 
poder e dominação e nas relações de gênero que evidenciam a hierarquia e 
as desigualdades sexuais. É neste quadro que acontece a violência de gênero, 
afetando principalmente a mulher independente de sua classe social, raça, 
religião, etnia, grau de escolaridade ou idade.  

A Lei Maria da Penha define que as formas de violência doméstica e 
familiar contra a mulher são: 

• Violência física: qualquer ato que agride a integridade física da 
mulher, como socos, tapas, pontapés, empurrões, entre outros, e 
também a utilização de armas brancas ou de fogo.  

• Violência psicológica: qualquer ato que cause dano emocional, que 
diminua a auto-estima, limite a liberdade e não deixa marcas 
visíveis prejudicando a saúde psicológica. 

• Violência sexual: qualquer ato que obrigue a mulher a participar, 
presenciar ou manter relações sexuais não desejadas. 

• Violência patrimonial: qualquer ato que cause dano, retenção ou 
destruição dos objetos e documentos pessoais. 

• Violência moral: qualquer ato que ofenda, insulte ou que acuse 
falsamente sua integridade moral.  

Dentre essas formas de violência, daremos atenção especial à violência 
sexual, pois se trata de uma violência que envolve outros tipos de violência, 
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como, por exemplo, a violência psicológica, infringindo os direitos humanos 
da mulher. 

Segundo o que está disposto no Art. 7º da Lei nº 11.340/2006: 

A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, 
mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a 
comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a 
impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao 
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação, 
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de 
seus direitos sexuais e reprodutivos. 

Conforme o que está na Lei, a violência sexual não é apenas aquela 
que diz respeito ao ato sexual em si, mas também abrange outras formas que 
se enquadram como violência sexual, como obrigar a vítima a olhar imagens 
pornográficas; obrigar a vítima a manter relação sexual com outras pessoas; 
obrigar a ter relações que cause desconforto ou repulsa e obrigar a vitima a 
ter relação sob coação, intimidação e pelo uso da força física, no caso do 
estupro conjugal.  

Ressalta-se que a prática dessas violências deve ser considerada um 
problema de saúde pública, por trazer diversas conseqüências, tais como: 
problemas de saúde física, doenças venéreas, transtornos mentais, gravidez 
indesejada, aborto espontâneo, problemas ginecológicos, distúrbios 
alimentares, entre outros.  

A violência sexual geralmente ocorre no âmbito doméstico sendo 
assim “pouco denunciada, dificultando seu registro estatístico e a pesquisa 
nesta área” (ADESSE, 2005, p. 13), uma vez que as vítimas tendem a 
silenciar e se conformar com o fato. Dentre os motivos justificados pelo 
silêncio dessas mulheres, os mais comuns são: medo de ameaças de morte; 
vergonha de procurar ajuda; esperança de que o companheiro mude; 
dependência econômica; dependência emocional, também pelo descrédito 
da população no poder judiciário e segurança pública, entre outras. 

Pelo fato do agressor ser seu companheiro, muitas mulheres não 
compreendem que o ato sexual forçado é considerado uma violência, uma 
vez que o vêem como um dever conjugal, devido a uma visão conservadora  
instituindo estereótipos do comportamento feminino que leva a submissão 
da mulher, interferindo em sua auto-estima causando sentimento de 
impotência que bloqueia sua personalidade. 

Na perspectiva da sociedade, tais atitudes são naturalizadas devido a 
questões culturais induzindo a subalternidade da mulher. 
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É possível compreender que a violência sexual não ocorre 
isoladamente, uma vez que cometida, os agressores, na tentativa de coagir e 
intimidar a vítima, também praticam outros tipos de violência como a física 
e a psicológica sendo aceitas pelas mulheres pelo fato destas serem 
submissas devido a valores culturais. 

 

Conclusão 

Hodiernamente, a Lei Maria da Penha tem importante papel no 
avanço dos direitos da mulher, uma vez que, até o ano de 2006, não existia 
uma Lei específica para a mulher e os casos de violência eram tratados como 
crime de menor potencial ofensivo, tendo pena máxima de até dois anos, 
podendo converter-se em penas pecuniárias. Hoje, com a Lei específica, a 
violência contra a mulher não se trata de situações corriqueiras, 
principalmente quando esta se manifesta no âmbito privado, doméstico, 
sendo o violentador punido na forma da Lei.  

Devido à nova Lei, algumas mulheres sentem-se mais seguras para 
denunciar a violência sofrida, pois a elas são oferecidas medidas protetivas, 
enquanto que, para o agressor, existem medidas punitivas. Contudo, ainda 
existem situações em que as mulheres encontram-se amedrontadas e 
envergonhadas com a violência sofrida, principalmente quando esta se 
refere à violência sexual.  

 As violências domésticas contra a mulher ocorrem devido a uma 
relação de poder que vai além de um costume: trata-se de uma cultura 
incutida na sociedade que ainda torna sugestivo o ditado popular “em briga 
de marido e mulher, ninguém mete a colher”. Neste sentido, a violência 
sexual cometida pelo companheiro é facilmente velada no âmbito 
doméstico, pois se encontra imersa em um mundo de valores e tabus que 
identificam o ato sexual como um dever das mulheres, uma vez que, 
historicamente, às mulheres cabia a função social de reprodução biológica.  

Dessa forma, é preciso que as políticas públicas desenvolvam 
programas de atenção integral às mulheres, esclarecendo a sociedade sobre 
as desigualdades de gênero, através de informes e campanhas, para que 
assim, crie-se uma nova cultura de gênero e estratégias capazes de prevenir e 
erradicar a violência contra a mulher.  
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