Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X ENCONTRO ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos
da Constituição Cidadã e 70 anos da Declaração Universal

ANDREZA DO SOCORRO PANTOJA DE OLIVEIRA SMITH
LARISSA CRISTINA SILVA JUSTINO

Grupo de Trabalho: GT10 – Violência de gênero e Direitos Humanos
A efetivação dos tratados internacionais no Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres

UESPI, Teresina - PI
23 a 25/05/2018

1

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

2

RESUMO
O presente artigo objetiva avaliar o tratamento dado pela normativa nacional aos direitos
humanos das mulheres, sobretudo no que diz respeito aos tratados ratificados pelo Brasil
envolvendo a referida temática, de modo a mensurar os esforços brasileiros referentes à
efetivação de tais garantias. O trabalho visa, também, analisar quais disposições
complementares o Estado tem configurado como suporte para que as primeiras garantias
sejam efetivadas, de tal sorte a lançar indagações sobre quais mecanismos têm sido
fornecidos para o cumprimento dos dispositivos internacionais, bem como a fiscalização
destes e sua eficácia. Para alcançar tais objetivos, o trabalho fez uso da pesquisa
bibliográfica e documental que, aliada à pesquisa normativa e jurisprudencial, propiciou uma
mensuração conclusiva dos reais efeitos entre o que o Estado brasileiro se propôs a efetivar
(via normativas) e o que o Poder Judiciário vem garantindo frente aos embates trazidos a
juízo. A partir do referido estudo, foi possível a compreensão de que uma rede de proteção
nesse sentido não se faz meramente com conteúdo legislativo, e sim com atuações de
naturezas diversas, a exemplo de estratégias como a Política Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as Mulheres, que trabalha com a ideia de enfrentamento no seu sentido
mais amplo, qual seja aquele que aponta um sistema não só de combate, como também de
prevenção, de garantia de direitos e assistência às mulheres. Desse modo, a análise da
aplicação de tais microações nos apresenta um indicador sobre a frequência com que estes
mecanismos têm correspondido ao que foi assumido pelo Brasil diante da normativa interna
e externa a ele, alertando que a rede de proteção à mulher pode ter sua eficácia otimizada a
partir de um olhar crítico sobre as realidades vividas atualmente.
Palavras chave: Direitos Humanos, Tratados internacionais, Direitos das Mulheres,
Violência e Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.
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INTRODUÇÃO
Ao tratarmos de direitos, sobretudo no que diz respeito às minorias, é imprescindível
a compreensão de que estes não são direitos ganhos, concedidos de um núcleo de poder
aos grupos minoritários. Constitui-se com uma árdua conquista, um reconhecimento destes
como sujeitos que também merecem proteção de seus bens jurídicos, dos mais particulares
àqueles pleiteados junto a uma coletividade. Vê-se tal conquista como a etapa avançada –
mas não conclusiva – de um longo e desafiador processo de efetivação, contextualização e
desenvolvimento de suas garantias civis, políticas, econômicas, sociais e culturais.
No tocante aos direitos humanos, o assessor do assunto na Anistia Internacional,
Alexandre Ciconello, alerta que “direitos humanos são construção histórica; a própria noção
de direito é uma conquista, que advém de luta social. Os direitos são conquistados por
quem vive em situação de opressão e violação de direitos”. Neste círculo opressivo e
violador, podemos apontar as mulheres, categoria que há centenas de anos reivindica seus
direitos frente a uma sociedade que insiste em negá-los.
Aqui compreendemos por que se fala em conquista histórica: os primeiros registros
garantidores dos direitos individuais, a exemplo da Declaração dos Direitos do Homem e do
Cidadão (1789), não se estendiam às mulheres, visto que, à época, elas não estavam em pé
de igualdade com os homens como sujeitas de direitos. Tomando como pressuposto o que
Hannah Arendt (1989, p. 332) disserta em sua obra “Origens do Totalitarismo”, sobre a
cidadania consistir no direito a ter direitos, tal constatação se confirma: não sendo
consideradas cidadãs, por ora ainda não seriam beneficiadas com o documento.
O processo, portanto, é gradual. As conquistas da categoria feminina se dão ao
passo em que o “ser mulher” se modifica no decorrer do espaço-tempo. Em que pese o
notável avanço dado na disputa pela inserção das mulheres no terreno jurídico político,
notáveis também continuam sendo as mais variadas violações sofridas pelo público – o que
tem expandido a discussão a partir do conhecimento de outras modalidades de violência.
A nível de Brasil, muitos passos já foram dados no que tange ao reconhecimento dos
direitos

das

mulheres.

A

isonomia

entre

homem

e

mulher

foi

assegurada

constitucionalmente no artigo 5º, inciso I, bem como outros dispositivos mais incisivos na
repressão contra a violência entraram em vigor, tendo como grande exemplo a Lei nº
11.340/2006, a Lei Maria da Penha, além de outros institutos que merecem destaque, como
o Plano Nacional de Políticas para as mulheres.
Ante este cenário, a presente pesquisa busca, sobretudo, compreender a real
efetividade desses instrumentos de garantia de direitos às mulheres na sociedade atual,
bem como identificar quais outros mecanismos participam deste compromisso, o qual
culminou no grande interesse em prosseguir com o referido estudo, pois se evidenciou como
um sistema de proteção muito maior do que se imaginava existir. Imperioso invocar uma

3

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

4

reflexão se o Brasil está de portas abertas para acoplar os dispositivos internacionais em
seu ordenamento jurídico. E, mais do que isso, verificar se os que já foram incorporados
estão sendo devidamente cumpridos.
1.

DOS

SISTEMAS

INTERNACIONAIS

DE

PROTEÇÃO

DOS

DIREITOS

HUMANOS
É possível dizer que, após a instituição da Organização das Nações unidas, em
1945, estruturou-se no âmbito internacional um sistema de proteção dos direitos humanos
composto por organizações, normas e procedimentos.
Nesse quadro, a ONU e a Organização dos Estados Americanos tem sido espaços
importantes de articulação das diferentes nações na busca de promoção e proteção de tais
direitos (Piovesan, 2017). Porém, o início dessa construção se dá mediante a preocupação
da afirmação da dignidade universal. É apenas com o advento da especificação dos direitos
humanos (Bobbio, 1992) que os olhares se voltam para o atendimento de necessidades
específicas de determinadas pessoas. Assim, em 1993, a ONU, por meio da Conferência de
Viena, declara que os direitos humanos das mulheres também são direitos humanos.
Para além da preocupação com a discriminação (Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ONU, 1979), a violência
contra a mulher passa a ser uma grande preocupação internacional, o que motiva a adoção
de tratados como a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher, (OEA, 1994), a chamada Convenção de Belém do Pará.
O documento define violência contra a mulher como "qualquer ato ou conduta
baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico" (art.
1). Desta feita, por entender que os tratados internacionais são compromissos que os países
se comprometem a cumprir internamente, reordenando suas legislações e políticas, bem
como mediante o fato do Brasil ser parte dos referidos tratados, torna-se imperioso avaliar
em que medida o Estado age conforme o princípio internacional da pacta sun servanda, ou
seja, cumprindo de boa fé aquilo que assumiu como responsabilidade perante a sociedade
internacional,o que se passa a fazer no próximo tópico.
2. DA PRODUÇÃO NACIONAL PARA EFETIVAÇÃO DO COMPROMISSO
Como visto, o advento da Convenção de Belém do Pará trouxe um novo paradigma à
busca pelos direitos das mulheres, estabelecendo, de prontidão, uma definição básica para
o que se deve compreender como violência contra a mulher. Em seus dispositivos iniciais,
também, observa-se o compromisso conferido aos Estados parte no sentido de adotar
medidas para prevenir, punir e erradicar tal violência.
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Em 2003, portanto, cria-se a Secretaria Nacional de Políticas para Mulheres (SPM),
órgão com status ministerial que fomentou a atenção em ações para o enfrentamento à
violência contra as mulheres, assessorando diretamente o Presidente da República na
formulação, coordenação e articulação de políticas para as mulheres.
É neste cenário que, em 2004, se vê propício o surgimento do Plano Nacional de
Políticas para as Mulheres, documento que revela o reconhecimento do Estado como
articulador das políticas necessárias para a garantia de um Estado de Direito às mulheres,
bem como ações que visem a extinguir a desigualdade de gênero. Construído com base nas
diretrizes apontadas pela Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres na I
Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (I CNPM), o Plano Nacional, apesar de
ser um compromisso afirmado pelo Governo Federal, era compartilhado com os demais
entes federativos, a fim de que suas ações atingissem a população brasileira de mulheres
em sua plenitude. Além disso, havia a pretensão de que tais ações fossem deliberadas com
a sociedade e organizações representativas do gênero, em um verdadeiro intuito de
democratização das referidas medidas, dando continuidade à ampla participação ocorrida
em sua elaboração – a I CNPM reuniu cerca de 1.787 delegadas, mais de 700 observadoras
e convidadas, além das 120 mil mulheres que participaram indiretamente nas plenárias e
conferências de seus respectivos estados na preparação das diretrizes exaradas.
O Plano, por si só, apresenta as linhas de ação para várias searas estratégicas no
tema envolvendo as problemáticas de gênero, mas o próprio documento advertia que elas
deveriam ser aprofundadas para que resultados efetivos ocorressem na vida das mulheres
brasileiras. Diante disso, fez-se oportuna a estruturação, em 2005, da Política Nacional de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, a qual visa estabelecer conceitos, princípios,
diretrizes e ações de prevenção e combate à violência contra as mulheres, assim como de
assistência e garantia de direitos destas em situação de violência, à luz de normativas
internacionais de direitos humanos e da legislação nacional.
2.1 A estrutura da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher
A Política Nacional traz, em seu título, o finalismo de sua atuação: o enfrentamento à
violência contra a mulher. O que precisa ser elucidado, neste aspecto, diz respeito à
amplitude que tal objetivo apresenta, a considerar que visa à “implementação de políticas
amplas e articuladas, que procurem dar conta da complexidade da violência contra as
mulheres em todas as suas expressões” (Política Nacional de Enfrentamento à Violência
contra a Mulhere, 2007).
Nesse sentido, muito embora remeta a tal definição, a noção de enfrentamento
trazida pela Política Nacional não se restringe à ideia de combate, mas transborda nesta
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conceituação trazendo consigo iniciativas de prevenção assistência e garantia de direitos
das mulheres.
O

esquema

abaixo

demonstra

sucintamente

as

frentes

de

atuação

supramencionadas:
Eixos Estruturantes da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres (Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, 2007, p. 13)

Inicialmente, válido é destacar a atividade de monitoramento enviesada pelos quatro
eixos de atuação, a qual configura como uma espécie de acompanhamento de cada ação
desenvolvida neste meio.
Em sede de prevenção, a Política Nacional tem, como escopo, implementar ações
que não só desconstruam estereótipos e padrões sexistas que coadunam com a
desigualdade de gênero, como campanhas que evidenciem as diferentes modalidades de
violência sofridas pelas mulheres. Especificamente em relação à violência doméstica, tem
por objetivo extinguir a cultura do silêncio e a banalização de tais questões no seio social.
No âmbito da assistência, por sua vez, busca-se assegurar o atendimento
humanizado e qualificado às mulheres vítimas de violência ou suscetíveis a tal, o qual deve
ser realizado por profissionais qualificados em espaços específicos para tal atividade, a
exemplo de Casas Abrigo, Centros de Referência, Juizados de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, Defensorias e etc.
Com relação à garantia de direitos, a Política Nacional visa, sobretudo, cumprir o que
fora estabelecido pelos Tratados Internacionais no que tange aos direitos das mulheres e
sua proteção em situações de violência, em especial às disposições contidas na Convenção
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de Belém do Pará e a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher (CEDAW – 1981). Deste modo, intenta alcançar o empoderamento das
mulheres, além de mecanismos para seu acesso à justiça e o resgate como titulares de
direitos.
Na esfera do combate, previu-se a determinação de normas penais que garantam a
punição e a responsabilização dos agressores de mulheres.
Neste último eixo, cumpre ressaltar o panorama normativo em que o Brasil se
encontrava à época da criação da Política Nacional, a dizer, munido de parcos recursos que
pudessem fazer valer os compromissos firmados na Convenção de Belém do Pará de 1994.
A título de violência contra a mulher, poucos eram os dispositivos que entravam em
vigor e ao menos tangenciavam a temática. É possível citar a Lei 10.714/2003, que
disponibilizou, em âmbito nacional, número telefônico destinado a atender denúncias de
violências contra a mulher, e a Lei 10.778/2003, que estabeleceu a notificação compulsória
do caso de violência contra a mulher que for atendida em serviços de saúde – o que
claramente constitui um avanço no que se refere à possibilidade da mulher reportar a
violência sofrida, mas não é suficiente para alcançar a devida reprimenda aos agressores.

2.2. O caso que originou a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha):
contextualização e consequências
Dos poucos dispositivos que dispunham sobre questões envolvendo violência contra
a mulher, já se presume que, em um intervalo de um pouco mais de 10 anos desde a
Convenção de Belém do Pará e 2 anos após a redação da Política Nacional, vivia-se em
uma lacuna legislativa, na qual as mulheres não possuíam um dispositivo próprio que
tratasse e buscasse resolver tal situação. Ocorre que as agressões sempre existiram – e
não aguardariam a boa vontade legislativa para cessar seus efeitos.
Nestas circunstâncias, ao ofender a integridade corporal de uma mulher, o agressor
incorria no crime previsto no artigo 129, §9º do Código Penal Brasileiro, qual seja o de lesão
corporal mediante violência doméstica, prevendo uma pena de detenção de seis meses a
um ano ao condenado pela prática. A vítima, neste caso, poderia ser qualquer sujeito que se
submetesse às condições narradas no referido parágrafo, em uma evidente demonstração
de que o dispositivo não possuía qualquer dedicatória especial à problemática da violência
de gênero.
Outro ponto relevante cabe aqui ser destacado; levando em consideração o quantum
penal atribuído à conduta, o crime cometido era considerado de menor potencial ofensivo,
recebendo, portanto, o amparo da Lei 9.099/1995. Diante disso, algumas consequências
mereciam a devida atenção. Uma delas diz respeito à aplicação do procedimento, a qual
deveria ser feita por Juizados Especiais Criminais, com prazos reduzidos e bastando a
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redação da lavratura do Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sem obrigatoriedade
da instauração de inquérito policial. Além disso, o crime era compreendido dentro da
logística de ação penal pública condicionada à representação da vítima, dentro da qual é
possível a conciliação entre a mesma e o acusado, pondo fim, assim, ao procedimento
judicial.
No que tange ao autor do crime, por força da lei supracitada, este não poderia ser
preso; mantinha sua condição de réu primário e tinha sua identificação criminal legalmente
vedada. Mas outras consequências práticas também foram observadas, sobretudo a
destacada por Basterd (2011, p. 27), discutindo como o enquadramento da agressão
mencionada à Lei 9.099/95
acabava por estimular a desistência das mulheres em processar seus
maridos ou companheiros agressores e, com isso, estimulava, também, a
ideia de impunidade presente nos costumes e na prática que leva os
homens a agredirem as mulheres. Cerca de 70% dos casos que chegavam
aos Juizados Especiais Criminais envolviam situações de violência
doméstica contra as mulheres. Do conjunto desses casos, a grande maioria
terminava em “conciliação”, sem que o Ministério Público ou o Juiz deles
tomassem conhecimento e sem que as mulheres encontrassem uma
resposta qualificada do poder público à violência sofrida.

A clara insustentabilidade do crime tipificado no artigo 129, §9º do CPB ser abarcado
pela Lei dos Juizados Especiais culminava, também, em uma forte contradição ao que
previa a Convenção de Belém do Pará, ao passo que esta considerava a violência de
gênero uma grave violação de direitos humanos, enquanto a normativa pátria, de certo
modo, banalizava há tempos a questão. Tão banalizada era que o caso de Maria da Penha
Maia Fernandes (in)felizmente chegou às proporções conhecidas.
As agressões possuem registro da década de 80 quando seu então esposo, Marco
Antonio Heredia Viveiros, tentou lhe ceifar a vida por duas vezes em menos de um mês. A
primeira tentativa, ocorrida em maio de 1983, originou uma paraplegia irreversível na vítima,
que temia iniciar o processo de separação pelo caráter agressivo de seu companheiro. A
iniciativa ocorreu após a segunda tentativa de homicídio, em junho do mesmo ano, quando
por muito pouco não foi eletrocutada no banho pelo agressor.
O mais impressionante desta história – e a parte que poucos conhecem – diz
respeito à ineficácia do Brasil quanto à aplicação de medidas que processassem e
julgassem o agressor pelos nítidos fatos expostos. Foram mais de 15 anos de impunidade,
sem a obtenção de uma sentença definitiva que emitisse uma resposta perante o feito.
A denúncia do caso pelo Ministério Público foi oferecida em setembro de 1984, tendo
o acusado se submetido ao Tribunal do Júri em maio de 1991, quando foi condenado a 15
anos de prisão. Por meio de uma apelação extemporânea da defesa, o julgamento fora
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considerado nulo por vícios na elaboração das perguntas feitas aos jurados. Em março de
1996, ocorria o novo Júri, o qual novamente condenou o réu a 10 anos e 6 meses de prisão.
Contudo, mais uma vez a defesa apelou, alegando que o mesmo fora condenado pelos
jurados sem que estes levassem em conta as provas dos autos. A decisão do recurso ainda
não havia sido proferida em mais de um ano após sua interposição.
Diante da demora injustificada na resolução do caso, sem qualquer sanção ao
agressor, o cenário era claro: o Estado brasileiro não estava munido de recursos internos
eficazes e capazes de dirimir a violência de gênero. A fim de buscar uma solução para o
caso e evitar que o mesmo prescrevesse, dadas as delongas no encerramento do mesmo
via justiça interna, a vítima, juntamente com o Centro pela Justiça e pelo Direito
Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino Americano de Defesa dos Direitos da Mulher
(CLADEM), apresentou uma denúncia em agosto de 1998 à Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH) sobre a tolerância do Brasil para com a violência cometida.
Até mesmo na via internacional, o Estado se manteve silente em toda a tramitação,
apesar das reiteradas solicitações da Comissão em receber suas declarações sobre o feito.
Sem êxito de uma solução amistosa, a CIDH compreendeu, em abril de 2001 que o Brasil
havia violado o cumprimento de seus deveres firmados segundo o artigo 7 da Convenção de
Belém do Pará, bem como os artigos 8 e 25 da Convenção Americana e sua relação com o
artigo 1 da Convenção, por seus próprios atos omissivos da violação em tela.
Muito embora ambas as Convenções tenham vigência posterior aos fatos analisados
(1995 e 1992, respectivamente), a Comissão entendeu por bem que ainda assim estava
frente a uma violação aos respectivos tratados, visto que
apesar de a agressão original ter ocorrido em 1983, sob a vigência da
Declaração Americana, a Comissão, com respeito à alegada falta de
garantias de respeito ao devido processo, considera que, por se tratar de
violações contínuas, estas seriam cabíveis também sob a vigência
superveniente da Convenção Americana e da Convenção de Belém do
Pará, porque a alegada tolerância do Estado a esse respeito poderia
constituir uma denegação contínua de justiça em prejuízo da Senhora
Fernandes que poderia impossibilitar a condenação do responsável e a
reparação da vítima. Consequentemente, o Estado teria tolerado uma
situação de impunidade e não-defensão, de efeitos perduráveis mesmo
posteriormente à data em que o Brasil se submeteu à Convenção
Americana e à Convenção de Belém do Pará (Relatório nº 54/01, 27)

Responsabilizado por omissão, tolerância e negligencia, o Brasil recebeu
recomendações da CIDH concernentes ao caso em apreço, dentro das quais cabia ao
Estado encerrar efetivamente o processamento penal do agressor de Maria da Penha e
investigar a razão dos atrasos injustificados nos trâmites, bem como assegurar à vítima
reparação simbólica pelo desgaste processual sofrido. Além destas, restou o compromisso
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de promover medidas para evitar situações nesse sentido, sobretudo com o silencio
consentido do Estado brasileiro diante de tais práticas, sendo a medida mais simbólica
tomada a Lei nº 11.340 de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que
trouxe grandes alterações materiais e processuais ao tema.
Substancialmente, a Lei tipificou a violência doméstica e familiar contra a mulher e
reforçou suas distintas manifestações – física, moral, psicológica, sexual e patrimonial, mas
outras consequências positivas foram trazidas pela mesma, como a vedação da aplicação
de penas meramente pecuniárias ao agressor, bem como a previsão do ato como atenuante
no diploma penal. Quanto à pena, a mínima passou a ser de 3 meses e a máxima de 3 anos
de reclusão, com aumento de 1/3 nos casos envolvendo portadoras de deficiência.
Por força da lei, foram criados Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a
mulher, bem como foi afastada a aplicabilidade da Lei 9.099/95 às situações de violência
doméstica. Em seu artigo 16, ela restringe a possibilidade da vítima renunciar à
representação, visando evitar que a mesma sofra pressão de seu agressor para tal. Já em
seu artigo 20, traz a possibilidade de prisão preventiva do agressor como medida cautelar,
com base nos princípios da Constituição e o instituto do fumus boni iuris e do periculum in
mora, o que fez acrescentar o inciso IV no artigo 313 do Código de Processo Penal. São,
também, previstos programas de proteção de atendimento, que afastam o agressor e podem
conduzir a vítima de volta a sua residência e uma equipe de atendimento multidisciplinar,
composta por profissionais da área psicossocial, jurídica e da saúde.
Com a Lei Maria da Penha em vigor, observou-se uma reação do Brasil frente às
recomendações apresentadas pela Comissão Interamericana, além de indícios de que vinha
envidando esforços para garantir os direitos femininos, sobretudo em situações de violação
ou ameaça, aproximando sua visão à gravidade atribuída pela Convenção de Belém do
Pará à problemática.

2.2 Outras produções pertinentes
Inegavelmente, a Lei Maria da Penha foi um divisor de águas na seara legislativa
brasileira no tocante ao combate à violência contra a mulher. Contudo, muitas outras
produções também contribuíram para o avanço no tratamento da problemática, legislativas
ou não.
Interessante mencionar o lançamento, em 2007, do Pacto Nacional pelo
Enfrentamento à Violência contra a Mulher, compromisso firmado na Agenda Social do
Governo Federal no presente ano. O Pacto consiste em um acordo federativo entre os
governos federal, estaduais e municipais, com enfoque na consolidação da Política Nacional
de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, por meio da aplicação de políticas
integradas em todo o território.
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O Pacto Nacional foi estruturado com base em eixos fundamentais, quais sejam a
garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha, garantindo a segurança cidadã e o acesso
à justiça, além de fortalecer os serviços para as vítimas. Conta ainda como eixo a garantia
dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher por meio do enfrentamento da exploração
sexual e do tráfico de mulheres, além da busca constante por sua autonomia e pela
ampliação de seus direitos.
Quanto aos resultados trazidos pelo mesmo, faz-se oportuno citar como resultado
direto a incorporação da violência contra as mulheres como compromisso político dos
governos, aumentando o número de organismos nos estados e municípios que, de forma
integrada, trabalhassem nesse sentido. Indiretamente, pode-se mencionar o aumento do
orçamento voltado para desenvolver os eixos acima tratados, o aumento de serviços
especializados e a consolidação do conceito diversificado de violência contra as mulheres, o
qual engloba suas mais variadas abordagens – da doméstica e familiar, perpassando pelo
assédio sexual, à violência institucional, entre outras tantas.
Em sede do Poder Executivo, é possível destacar o Decreto 8.086/2013, o qual
instituiu um dos programas mais estruturados para contribuir com o tema, o Programa
Mulher: Viver sem violência. Ele é constituído de diversas estruturas com o intuito de
integrar e ampliar os serviços públicos, voltados, sobretudo, para o combate e para a
garantia de direitos das mulheres, com atuação nos âmbitos da saúde, da justiça, da
segurança pública e da assistência, visando também à promoção da autonomia financeira.
O Programa teve grande êxito em sua adesão pelos entes federativos na promoção
das ações apresentadas, com destaque para a Casa da Mulher Brasileira, a ampliação da
Central 180 e o atendimento humanizado às vítimas de violência sexual.
A Casa da Mulher Brasileira visa oferecer uma rede de serviços dentro de sua
estrutura, guiada por um protocolo com diretrizes de funcionamento e organização aos
profissionais com atuação na área, como é possível observar no esquema abaixo:
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Serviços da Casa da Mulher Brasileira
(Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, 2016)

Outra grande atividade do Programa consistiu na ampliação da Central de
Atendimento à Mulher – 180, uma modalidade já existente de serviço telefônico, cuja
finalidade é a de realizar o atendimento gratuito de mulheres em situação de violência no
país. As alterações provocaram uma extensão nos serviços prestados, ofertando um serviço
de 24 horas para que as mulheres pudessem não só denunciar qualquer situação como
também adquirir informações sobre a Lei Maria da Penha, entre outras concernentes ao
tema.
A partir da ampliação, foi possível otimizar o atendimento, ao passo que se facilitava
o acesso das vítimas a mecanismos ágeis e práticos para prestar alguma ocorrência ou que
lhe possa elucidar o entendimento sobre a questão. Desde 2014, foram realizadas mais de
100 mil denúncias, as quais foram devidamente encaminhadas aos órgãos de segurança
pública, aos direitos humanos e à assistência consular.
Destaca-se o Decreto 7.958/2013, o qual buscou direcionar o tratamento
humanizado dos profissionais de segurança pública e da rede de atendimento do SUS às
vítimas de violência sexual. Estabelecer protocolos para lidar com violações desta ordem é
de última importância, sobretudo por se tratar de uma situação peculiar e que infelizmente
permeia frequentemente a realidade das mulheres brasileiras.
Imperioso apontar novamente a pluralidade de violências que podem ser praticadas,
as quais não se restringem ao âmbito doméstico/familiar. Gomes (2014, p. 56) reintroduz o
caráter multifacetado da violência contra a mulher, ao dissertar que
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o conceito de violência contra a mulher possui um campo de interpretação
muito mais amplo do que aqueles designados como: violência doméstica
e/ou intrafamiliar. A desigualdade e a dominação masculina são elementos
essenciais no constitutivo dessa violência contra a mulher, sendo que a
relação violenta começa e se mantém pelo fato de que são mulheres.19
Dessa maneira, podemos afirmar que violência contra a mulher se espraia
nos delitos contra a honra, contra a liberdade sexual, contra a integridade
física, dentre outros.

Além de humanizado, neste eixo o atendimento é planejado para ser mais eficiente,
de modo a preservar as evidencias do crime, as quais serão de fundamental importância na
investigação criminal, evitando a impunidade da agressão. A fim de suplementar o decreto,
fora publicada uma Norma Técnica para o referido atendimento, de modo que ele seja
padronizado e o mais adequado possível para a vítima e a situação a qual se sujeitou. Em
paralelo a isto, foram ofertadas diversas capacitações para preparar os profissionais no
tratamento dos casos.
Apesar dos esforços empreendidos no sentido de coibir a violência de gênero, as
estatísticas demonstravam que, além das agressões que ofendiam a integridade da mulher,
muitos eram os casos que resultavam em óbito para a categoria feminina, apontando uma
crescente violência nesse sentido. É o que Machado (2014, p. 135) compreende como
violência crônica, que se constrói como “uma espiral crescente de atos violentos em direção
ao momento máximo de seu ciclo que é o ato de agressão fatal”.
É neste contexto em que se fez necessária a criação da Lei 13.104/2015, conhecida
com a Lei do Feminicídio. A partir desta normativa, altera-se o artigo 121 do diploma penal,
conferindo uma pena mais rígida ao crime se praticado contra a mulher, desde que se
observe que o mesmo foi cometido por razões da condição do sexo feminino. Vale salientar
que tal condição é de extrema importância para a aplicação da qualificadora, devendo restar
evidente que a conduta ocorreu em situações de violência doméstica e familiar, ou em
menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
A inserção da qualificadora visa ajudar a repreender a alta incidência de
assassinatos contra mulheres. Além dela, a Lei introduziu causas de aumento de pena,
calculados de um terço até a metade, caso o feminicídio seja praticado durante a gestação,
nos três meses após o parto, contra pessoa menor de 14 (catorze) anos ou maior de 60
(sessenta), ou, ainda, na presença de descendente ou ascendente da vítima. Por fim, incluiu
a conduta no rol dos crimes hediondos, como é possível conferir na redação da Lei
8.072/1990.
Recentemente, nota-se um esforço legislativo em abordar os distintos vieses de
violência, com o fito de mitigar o máximo possível as lacunas que permitam uma impunidade
do agressor. É por essa razão, inclusive, a incessante demonstração das mais distintas
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formas da violência de gênero, para que se conheça bem cada uma delas e busque, no
mínimo, uma reprimenda prático legal para tais condutas.
Sendo assim, faz-se compreensível a redação recém publicada da Lei nº
13.642/2018, que atribui à Polícia Federal a competência para investigar “quaisquer crimes
praticados por meio da rede mundial de computadores que difundam conteúdo misógino”,
até mesmo aqueles de repercussão excedentes aos limites dos estados brasileiros ou do
próprio território nacional, as quais exigem repressão uniforme. Tal atribuição continua
concorrendo com a dos demais órgãos de segurança pública apontados no artigo 144 da
Constituição Federal, a exemplo da Polícia Militar e Civil Estaduais.
O projeto de Lei foi apresentado pela deputada federal Luizianne Lins, do Partido dos
Trabalhadores, com o empenho de atrair a atenção para os crimes que se consumam na
rede e que ainda não possuem uma estrutura completa, com vista a coibir agressões via
anonimato e trazer maior celeridade nas investigações.
Outra recente legislação importante inserida na finalidade de dirimir qualquer
possibilidade de não se garantir o cumprimento da lei diz respeito à inclusão da Seção IV na
Lei Maria da Penha, o qual dispõe como crime o ato de descumprir a decisão judicial que
determinar medidas protetivas de urgência. Antes de sua vigência, o descumprimento das
referidas medidas culminava na decretação da prisão preventiva do agressor, nos moldes
do artigo 313, inciso III do Código de Processo Penal, o que afastava a possibilidade de
puni-lo pelo crime de desobediência.
Insta resgatar a compreensão da Lei Maria da Penha como uma legislação na qual
não há espaço para o que prevê a Lei 9.099/95, o que implica dizer que o crime do artigo
24-A trazido pela nova Lei não se classifica como de menor potencial ofensivo, ainda que
sua pena máxima equivalha a 2 anos. Cabe ressaltar, também, que a Lei não veio para
afastar a aplicação de outras sanções cabíveis, mas prever a possibilidade de
responsabilizar o agressor pelo novo delito em cumulação à prisão preventiva decretada.
CONCLUSÃO
Os estudos referentes aos direitos das mulheres são de grande contribuição aos
avanços de sua proteção jurídica e, apesar das dificuldades apresentadas, foi possível
verificar e analisar a aplicabilidade das normativas pesquisadas. Assim, foi possível garantir
avaliações mais concretas sobre os reais impactos dos tratados e regramentos
internacionais dentro do âmbito brasileiro, sobretudo nas políticas elaboradas pelo Brasil
para que eles se efetivassem na prática.
No transcorrer deste trabalho, foi possível levantar o conteúdo necessário para
situar-se

no

patamar

da

problemática

feminina,

compreendendo

os

dispositivos
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incorporados nacionalmente e os que surgiram posteriormente com o intuito de efetivar os
preceitos que pioneiramente inauguraram a discussão.
Como foi possível observar, a partir da Convenção de Belém do Pará, em 1994, ou
mais precisamente após as recomendações realizadas pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos, o Brasil veio empreendendo esforços no sentido de criar mecanismos de
proteção às mulheres, bem como instrumentos eficazes de repressão à violência sofrida
pelas mesmas.
É o caso do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, criado em 2004, do qual
se originou a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, criada em
2007, bem como das normativas que surgiram em diálogo com tais premissas. Nota-se o
crescente avanço do Estado brasileiro em dirimir a violência de gênero em suas mais
diversas abordagens.
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RESUMO
O trabalho estuda a condição de mulheres gestantes e mães em situação de prisão e a
garantia de direitos no contexto brasileiro. Traz à lume representações da literatura
especializada, de relatórios e documentos. Para tanto, privilegia-se a abordagem
qualitativa e procedimentos da pesquisa bibliográfica e documental. Dentre as fontes,
constam documentos oficiais e relatórios. Fundamenta-se em Certeau (2002); Perrot
(2005) e Badinter (1985). As informações foram organizadas em três eixos: perfil da
mulher em situação de prisão; atendimento de gestantes e mães; direitos violados no
contexto da maternidade. Os resultados apontam que o número de mulheres em
situação prisional cresceu nas últimas décadas, prevalecendo o perfil de jovens, pobres,
negras, mães solteiras e com baixa escolaridade. O tráfico de drogas é o principal
motivo da prisão. As gestantes, mães e crianças não usufruem plenamente dos direitos
garantidos. Invisibilizadas sofrem violência física, moral e psicológica. Soma-se ao rol
das violações, a precária assistência à saúde e a estrutura insuficiente de berçários e
creches. Prevalece a amamentação pelo tempo mínimo legal de seis meses, quando
ocorre a separação entre mãe e filho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal
(STF), em 20/02/2018, concedeu habeas corpus coletivo (HC 143641), determinando a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres gestantes,
puérperas ou mães de crianças com até doze anos sob sua guarda ou pessoa com
deficiência. O benefício não atinge casos de crimes por elas praticados, mediante
violência ou grave ameaça, contra os descendentes, ou em situações excepcionais.
Conclui-se que a decisão do STF poderia estender-se às gestantes e mães
sentenciadas, na hipótese de violação de direitos fundamentais, como assistência à
saúde, à alimentação, ao bem-estar, à convivência familiar, à integridade física e
emocional, a fim de evitar penas cruéis e sua extensão ao nascituro ou à criança.
Palavras chave: Mulher. Prisão. Maternidade.

1

INTRODUÇÃO
O fenômeno das mulheres em privação de liberdade tem se complexificado nas

últimas décadas, carecendo de estudos e implementações de políticas públicas que
incluam as mulheres, a prisão e as problemáticas de gênero. Na configuração social
brasileira, as discussões sobre políticas públicas e serviços penais, voltados ao sistema
prisional, tradicionalmente, toma como referência a custódia do gênero masculino,
restando às mulheres a invisibilidade de sua condição de custodiada pelo Estado.
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Segundo dados referentes a junho de 2014, publicados no Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres3, a população prisional total
no Brasil era composta de 607.731 pessoas no Sistema Penitenciário, Secretarias de
Segurança e Carceragens de delegacias. Deste número, eram custodiados no Sistema
Penitenciário, 542.401 homens e 37.380 mulheres. Posteriormente, os dados foram
retificados para 33.793 mulheres 4.
O Infopen – dezembro/20175, com base em dados de junho de 2016, atualizou
a população prisional do Sistema Penitenciário, Secretarias de Segurança/Carceragens
de delegacias e Sistema Penitenciário Federal, informando que comportava 726.712
pessoas presas. Deste total, divulgou-se o número de 45.989 mulheres, um percentual
de 5,8% da população geral de presos6. As mulheres privadas de liberdade no sistema
prisional e em carceragens de delegacias, são representadas pelo número de 42.3557.
O número de mulheres presas aumenta significativamente no Brasil. Neste
universo de mulheres e prisão, inclui-se a questão da maternidade, apontando a
necessidade de se formular políticas penais e humanitárias, capazes de garantir direitos
às gestantes e mães em situação prisional.
Para as mulheres que não foram condenadas as penas privativas de liberdade,
mas estão em prisão preventiva, no dia 20 de fevereiro de 2018, a segunda turma do
Supremo Tribunal Federal (STF), concedeu habeas corpus coletivo (HC 143.641), por
maioria de votos, seguindo o relator, ministro Ricardo Lewandowski, determinando a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres gestantes,
puérperas ou mães de crianças com até doze anos sob sua guarda ou pessoa com
deficiência. O benefício não atinge casos de crimes por elas praticados, mediante
violência ou grave ameaça, contra os descendentes, ou em situações excepcionais, nas
quais é essencial fundamentação por parte dos juízes para denegação do remédio
constitucional8. A decisão não acarreta prejuízos para aplicação concomitante das

3
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medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), que
tratam das medidas cautelares diversas da prisão.
Além desta decisão do STF, dentre os dispositivos garantidores de direitos das
presas consta no Código de Processo Penal, no art. 318, inciso IV, alterado pela Lei n.
13.257/2016, a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar para as
gestantes ou mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos9. As mudanças
instituídas pelo STF ampliaram os direitos já previstos na legislação brasileira,
entretanto, se estende as gestantes que estão em situação de prisão preventiva.
O julgamento do habeas corpus coletivo (HC 143.641) representou uma
conquista para preservação de direitos de mulheres gestantes e mães, filhos e
nascituros. A condição de vulnerabilidade da pessoa presa, aumenta as possibilidades
de ocorrer violação de garantias.
Quando se trata de mulheres em situação prisional e maternidade, os estados
brasileiros tem frágil aparato referentes à saúde e aos espaços para o atendimento de
gestantes e de mães, bem como, creches para crianças maiores de seis meses e
menores de sete anos, tendo em vista a convivência da criança com a mãe, nos casos
em que não é possível entregá-la aos cuidados de um parente próximo, fora do sistema
prisional.
As mulheres que cumprem penas privativas de liberdade, após condenação, em
especial as que estão em regime fechado, tem acesso aos filhos, aos cuidados com a
gravidez e o exercício da maternidade, enquanto a criança estiver em sua companhia,
sob a regulação de diplomas legais. A Lei de Execução Penal (LEP) n. 7.210 de 11 de
julho de 1984, acrescida pela Lei n. 11.942 de 28 de maio 2009, garante no art. 14 § 3º,
o “ [...] acompanhamento médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto,
extensivo ao recém-nascido”. Ainda assim, Art. 89 do mesmo diploma legal prevê que,
“ [...] a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de
creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos,
com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa”.
Estudo divulgado pelo Ministério da Justiça/Secretaria de Assuntos Legislativos
em 2015, coordenado por Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti, problematiza a
materialização de direitos garantidos às mulheres em privação de liberdade,
evidenciando que, o efetivo exercício desses direitos, encontram diversos impedimentos
na estrutura prisional.
Em relação às penitenciárias femininas brasileiras, apesar de haver
diferenças importantes entre elas – sendo umas mais garantidoras de
9

Decreto-Lei nº 3.689 de 03 de outubro de 1941, alterado pela Lei n. 13.257 de 2016 (Código
de Processo Penal).
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direitos, melhor equipadas e mais bem estruturadas que outras –
podemos dizer que nenhuma delas funciona em respeito pleno aos
parâmetros legais vigentes, considerando aqui as regras de Bangkok
e a Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal Brasileira (LEP) 10.

Os espaços prisionais conformam práticas de vulnerabilidade e formas de
violência física e simbólica contra a mulher, quando não garantem os cuidados com a
saúde, a salubridade do ambiente e a manutenção do bebê com a mãe, durante o
período de amamentação para o fortalecimento dos vínculos parentais e de afetos,
dentre outras previsões legais.
Além da legislação pátria para lidar com a questão, a 65ª Assembleia da
Organização das Nações Unidas (ONU) definiu regras internacionais referentes ao
atendimento às mulheres em situação prisional, conhecidas como Regras de Bangkok.
Este documento trata das especificidades femininas no âmbito do sistema prisional,
incluindo as questões de saúde, higiene, trabalho, ressocialização e condição de
gestante e de mães, considerando o período de lactação e permanência com o filho11.
Para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, o
Brasil, mesmo tendo participado da produção das Regras de Bangkok, não encontrou
as vias de materializá-las na melhoria do tratamento das mulheres no sistema penal.
Apesar de o Governo Brasileiro ter participado ativamente das
negociações para a elaboração das Regras de Bangkok e a sua
aprovação na Assembleia Geral das Nações Unidas, até o momento
elas não foram plasmadas em políticas públicas consistentes, em
nosso país, sinalizando, ainda, o quanto carece de fomento a
implementação e a internalização eficaz pelo Brasil das normas de
direito internacional dos direitos humanos. E cumprir esta regra é um
compromisso internacional assumido pelo Brasil. Embora se
reconheça a necessidade de impulsionar a criação de políticas públicas
de alternativas à aplicação de penas de prisão às mulheres, é
estratégico abordar o problema primeiramente, sob o viés da redução
do encarceramento feminino provisório12.

De acordo com as Regras de Bangkok, além do asseguramento dos direitos às
mulheres, é preciso implementar alternativas para redução do encarceramento, da
desigualdade e da violência de gênero.

10

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51), p. 15.
11 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para
o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras
– 2010. Ed: Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2016.
12 LEWANDOWSKI, Ricardo. Apresentação. In. Brasil. Conselho Nacional de Justiça. Regras de
Bangkok: Regras das Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas e medidas não
privativas de liberdade para mulheres infratoras. Editora: Conselho Nacional de Justiça, Brasília,
2016. p. 10.
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Ante essa configuração, este trabalho estuda a condição de mulheres gestantes
e mães em situação de prisão e a garantia de direitos no contexto brasileiro. A discussão
proposta faz-se relevante à área dos Direitos Humanos; do Direito Processual Penal e
das relações de gênero, à medida que traz à lume a problemática do encarceramento
feminino, envolvendo questões relacionadas à gestação e à maternidade no cárcere.
2

MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo tem como aporte a pesquisa de cunho qualitativa, sem desprezar

dados quantitativos para melhor compreensão do objeto. Nesta abordagem, a escolha
de um tema é sempre decorrente de interesses e circunstâncias construídas no trajeto
do pesquisador. É, portanto, uma escolha mediada pela inserção em experiências reais
de aprendizagem e de atuação na área em que pretende pesquisar.
Conforme Roberto Jarry Richardson13, a pesquisa qualitativa compreende
fenômenos investigados em conexão com a conjuntura social e as relações entre os
sujeitos, problematizando fenômenos particulares, sem perder conexões com o contexto
geral e seus produtores.
Robert Bogdan e Sari Biklen14 apontam que os significados são de importância
vital, uma vez que os sentidos simbólicos das práticas dos sujeitos dão formato as
relações sociais. Para Michel Certeau15 as práticas consistem em “uma maneira de
pensar investida em uma maneira de agir, uma arte de combinar indissociável de uma
arte de utilizar”, são “as maneiras de fazer” dos sujeitos “fabricadas” pelas formas como
eles se apropriam e fazem uso dos produtos culturais oferecidos no mercado dos bens.
Roger Chartier16 considera “não haver práticas ou estrutura que não sejam
produzidas pelas representações, contraditórias e em confrontos, pelas quais os
indivíduos e os grupos dão sentido ao mundo que é o deles”. Nessa perspectiva, o
pesquisador observar diferentes representações sobre o tema em estudo, para melhor
compreensão do problema17.

13

Pesquisa Social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 2011.
Investigação qualitativa em educação: uma introdução à teoria e aos métodos. Tradução de
Maria João Alvares; Sara Bahia dos Santos; Telmo Mourinho Baptista. Portugal/Cidade do Porto:
Porto Editora, 1994.
15 A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves.
8 ed.
Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. p. 41-42.
16 O mundo como representação. Tradução Andrea Dahar e Zenir Campos Reis. Estudos
Avançados, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 173-191, jan.- abri. 1991. p. 177.
17 MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org). Pesquisa Social: Teoria, Método e Criatividade.
Petrópolis: Vozes, 1998.
14
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O conceito de representação adotado é o de Roger Chartier18, o qual a interpreta
as representações como construção da apreensão e da apropriação do real pelos
indivíduos e grupos sociais, dando sentido ao discurso por meio de seu lugar de fala e
de interesses partilhados ou não.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram os da pesquisa bibliográfica e
documental. Os primeiros são elaborados a partir de materiais previamente publicados,
como por exemplo, livros e artigos19. O segundo procedimento se refere a utilização de
documentos20, incluindo fontes diversificadas, tais como: tabelas estatísticas, jornais,
revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias.
As fontes foram selecionadas em acervos públicos e privados, destacando-se,
os arquivos do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) /Ministério da Justiça; do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e bibliotecas virtuais de universidades públicas e
privadas.
Dentre as fontes utilizadas constam: Débora Diniz (2015)21; Nana Queiroz
(2015)22; Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres junho de 201423; Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen junho de 201624; Relatório do Ministério da justiça, Dar à luz na sombra: condições atuais
e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em situação de
prisão

25

; Relatório de pesquisa de Luciana Boiteux et al., Mulheres e crianças

encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da maternidade no sistema
prisional do Rio de Janeiro26.

18

O mundo como representação. Tradução Andrea Dahar e Zenir Campos Reis. Estudos
Avançados, São Paulo, v. 5, n. 1, p. 173-191, jan.- abri. 1991.
19 RIZATTO, Nunes. Manual da monografia jurídica: como se faz uma monografia, uma
dissertação, uma tese. 11 ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 85.
20 OLIVEIRA, Fabiana Luci de. Metodologia da pesquisa e estatística elementar. Rio de Janeiro:
Fundação Getúlio Vargas, 2011.
21 Cadeia: relatos sobre mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
22 Presos que menstruam. Rio de Janeiro: Record, 2015.
23 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – junho de 2014. Brasília: DEPEN/MJ: 2015.
24 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen – junho 2016. Brasília: DEPEN/MJ: 2017.
25 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51).
26 Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da
maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: LADIH/UFRJ, 2015.
Disponível
em:
˂http://www.academia.edu/19036368/Mulheres_e_Crian%C3%A7as_Encarceradas_um_estud
o_jur%C3%ADdicosocial_sobre_a_experi%C3%AAncia_da_maternidade_no_sistema_prisional_do_Rio_de_Janei
ro˃. Acesso: 08 mar. 2017.
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Selecionadas as fontes, realizou-se a tarefa de produção dos dados por meio de
leitura e fichamentos, o que possibilitou a organização das informações em três eixos:
perfil da mulher em situação de prisão; atendimento de gestantes e mães; direitos
violados no contexto da maternidade, os quais compõem os resultados apresentados.
3

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O perfil da população prisional feminina no Brasil abarca diversos aspectos

relacionadas a faixa etária, raça, cor ou etnia, escolaridade, filhos, estado civil, entre
outros27. Em relação à raça, cor ou etnia, destaca-se a proporção de mulheres negras
presas (68%) – duas em cada três presas são negras. Na população brasileira em geral
a proporção de negros é de 51%, segundo dados do IBGE”28.
Das mulheres em situação prisional 27% tem entre 18 a 24 anos e 23% estão
na faixa entre 25 a 29 anos. Assim, 50% delas têm entre 18 e 29 anos, restando àquelas
entre 35 e 70 anos, a outra metade dos 100% dos dados contabilizados29. No contexto
da prisão, 74% das mulheres tem filhos, enquanto os homens apresentam uma taxa de
53%30.
Enquanto 26% dos homens estão presos por crimes relacionados ao tráfico de
drogas, as mulheres representam 62%. Entretanto, elas não pertencem a organizações
criminosas de grande vulto. No contexto do tráfico, normalmente realizam serviços como
o transporte drogas ou promoção da distribuição. Ainda há aquelas que são usuárias e,
apenas, um número diminuto, pratica atividades ligadas a gerência do tráfico31.
Débora Diniz32 evidencia que muitas mulheres, desde jovens, são reincidentes
no crime, elas são compelidas pela miséria, pela situação de moradoras de rua, por
serem usuárias de drogas, que se tornam facilmente alvo de traficantes na realização
de atividades ilícitas. Há também aquelas que estão em estado de abandono familiar,
de maridos e companheiros, com responsabilidade do sustento dos filhos, sem
qualificação profissional ou com trabalhos de pouca remuneração. Sem contar com as
27

Para configurar o perfil da mulher em situação de prisão usa-se dados do Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – junho de 2014. Brasília:
DEPEN/MJ: 2015, utilizando também o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias –
Infopen – junho de 2016. Brasília: DEPEN/MJ: 2017, quando este faz menção as mulheres, uma
vez que não há dados separados por gênero, mas referentes a toda população prisional.
28 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – junho de 2014. Brasília: DEPEN/MJ: 2015. p.
24.
29 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – junho de 2014. Brasília: DEPEN/MJ: 2015.
30 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen – junho de 2016. Brasília: DEPEN/MJ: 2017.
31 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen – junho de 2016. Brasília: DEPEN/MJ: 2017.
32 Cadeia: relatos sobre mulheres. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2015.
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mulheres de homens em situação de prisão, que dão continuidade aos negócios ilícitos,
a fim de manter o sustento e da manutenção do relacionamento amoroso.
Quanto ao estado civil das mulheres encarceradas os dados do Infopen Mulher
– junho 2014, indicam que 57% delas foram declaradas solteiras; 26% em condição de
união estável; 9% foram declaradas casadas; 2% separadas judicialmente; 3%
divorciadas; e 3% viúva33. No que se refere ao casamento e as uniões estáveis, a
manutenção das relações é apontada como mais desafiadora, uma vez que o abandono,
é mais alto com a mulher, do que com o homem encarcerado.
Conforme Nana Queiroz34, uma problemática para reabilitação das mulheres é o
desfazimento dos laços amorosos, considerando que na hipótese de uma mulher ser
presa, a depender do tempo que passa na prisão, normalmente ela perde o contato
próximo com filhos, os quais ficam sob cuidados de familiares e de abrigos, quando ela
deixa a prisão precisa reconstruir o que perdeu. A situação se complexifica quando o
cárcere se localiza longe da residência familiar.
A média do grau de escolaridade das mulheres presas é superior ao do homem
preso, entretanto, somente 11% delas concluíram o ensino médio, ficando o maior
percentual com o ensino fundamental incompleto.
Se compararmos o grau de escolaridade de homens e mulheres
encarcerados, é possível notar uma condição sensivelmente melhor no
caso das mulheres, ainda que persistam baixos índices gerais de
escolaridade (50% das mulheres encarceradas não concluíram o
ensino fundamental – 53% dos homens). Apenas 4% das mulheres
encarceradas são analfabetas, contra 5% dos homens; 11% das
mulheres encarceradas concluíram o ensino médio, contra 7% dos
homens encarcerados35.

Uma pessoa em privação de liberdade tem direito de utilizar os mecanismos
disponíveis no sistema prisional, a fim de desenvolver a capacidade intelectual e
cognitiva, para promoção da reinserção social. Além da oferta das atividades culturais,
a inclusão na educação formal potencializa o estímulo à dignidade e à cidadania no
futuro convívio social36.
As mulheres encarceradas por representarem uma proporção menor quando
comparadas a de homens, tem recebido menos atenção, por parte do Estado e da
sociedade, constituindo um grupo socialmente invisível e vulnerável, em particular
quando estão em condição de gestação e maternidade, no âmbito do cárcere.

33BRASIL.

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres – junho de 2014. Brasília: DEPEN/MJ: 2015. p.
22
34 Presos que menstruam. Rio de Janeiro: Editora Record, 2015.
35 BRASIL. Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN-MJ). Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias – Infopen – junho de 2014. Brasília: DEPEN/MJ: 2015. p. 26.
36 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.
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O espaço prisional problematizado à luz do conceito de gênero, auxilia a romper
o com paradigma tradicional da cultura de dominação masculina. Ainda é a força da
ordem masculina que prepondera em espaços sociais partilhados por homens e
mulheres, portanto, não seria diferente nas prisões, em particular, porque culturalmente
são pensadas como lugar para punir o sexo masculino. Para Pierre Bourdieu37, a ordem
social que produzimos “funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a
ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça” [...], essa dominação é parte
constitutiva da construção do mundo social em diferentes práticas e espaços tempos,
como na divisão do trabalho entre os sexos, na casa, na rua, na escola, e, certamente,
nas prisões.
É nesse sentido, que as questões de gênero possibilitam ao Estado planejar e
implementar serviços, espaços e políticas penais direcionadas às mulheres, pensando
nas suas singularidades, incluindo questões relacionadas a idade, família, filhos,
violência familiar, orientação sexual, identidade de gênero, grupo social, raça e etnia,
por exemplo.
Invisibilizadas duplamente por serem mulheres e presas, a punição se estende
para além do seu corpo e mente, atingindo os filhos nascidos fora e dentro cárcere. Uma
dessas situações se configura quando a mãe presa enfrenta os dissabores de deixar os
filhos sob a guarda de parentes que não são de sua confiança. Desamparadas, as
crianças sofrem maus tratos, marcados pela violência física e psicológica, bem como,
pelo estigma de ser filho de mulher em condição de prisão.
Para Michel Foucault38 “o culpado é apenas um dos alvos do castigo”, ele produz
sinais para os demais, significações sobre o crime e as penas, evidenciando o sentido
de “dizer o crime, lembrar a lei, mostrar a necessidade da punição, justificar sua
medida”. Portanto, o cárcere trata-se de um sistema inibidor e formativo de condutas
morais e sociais, almejado pela organização das sociedades contemporâneas, atingindo
a mulher presa, sua prole os demais sujeitos sociais, sempre com formas diferentes, por
meio diretos ou de sutilezas, simbólicas ou coercitivas.
A maior parte das mulheres em situação de prisão é jovem, em idade
reprodutiva, e a gravidez é constatada seja no momento da prisão, ou no
encarceramento. Com mais frequência elas chegam gestantes na prisão.

37

A dominação masculina. Tradução de Maria Helena Kuhner. 5 ed. Rio de Janeiro: Bertrand
Brasil, 2007. p. 16.
38 Vigiar e Punir: história da violência nas prisões. Tradução de Raquel Ramalhete. 25 ed.
Petrópolis/RJ: Vozes, 2002. p.90 e 92.
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É sobre o contexto da gestação e maternidade que Luciana Boiteux et al.,39
elucida aspectos da realidade prisional da mulher no Rio de Janeiro, entre junho e
agosto de 2015, em duas unidades do Complexo Penitenciário de Gericinó: o presídio
Talavera Bruce (TB), que abriga presas grávidas; e a Unidade Materno Infantil (UMI),
abrigo da mãe e da criança, após o nascimento, até por volta dos seis meses, quando
ocorre a separação entre eles.
Mulheres custodiadas nestas instituições narram sobre agressões físicas e
verbais, com destaque para a violação ao direito à intimidade e ao uso indevido de
algemas, inclusive no momento do parto. Os pedidos de atendimento médico e
medicamentos esbarram na descrença dos agentes penitenciários, dificultando o
acesso ao direito à saúde, em particular das gestantes. 53,7% delas afirmaram que não
receberam atendimento ginecológico, e quando gestantes, os exames pré-natal não são
concluídos. “As presas afirmaram que realizaram o pré-natal de maneira incompleta:
fizeram somente a ultrassonografia e outras apenas os exames de sangue e urina.
Problemas de depressão foram apontados expressamente por cinco delas”40.
O direito à saúde é garantido nos artigos 6º, 196 e seguintes da Constituição
Federal, o qual deve ser usufruído pelas mulheres, sem distinção. A assistência médica
no período da gestação e após o parto são essenciais à mulher e à criança, razão pela
qual realizam-se exames pré-natais, com o objetivo de identificar possíveis problemas
que venham afetar a vida da mãe e da criança durante a gestação, no parto e pós o
nascimento.
A atenção aos cuidados médicos destinados às pessoas em situação prisional
encontra previsão também na Lei de Execução Penal, nº 7.210/8441, no art. 14 § 3º, com
as alterações da Lei 11.942/2009, que assim disciplina:
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter
preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico,
farmacêutico e odontológico.
[...]
39

Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da
maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: LADIH/UFRJ, 2015.
Disponível
em:
˂http://www.academia.edu/19036368/Mulheres_e_Crian%C3%A7as_Encarceradas_um_estud
o_jur%C3%ADdicosocial_sobre_a_experi%C3%AAncia_da_maternidade_no_sistema_prisional_do_Rio_de_Janei
ro˃. Acesso em: 08 mar. 2017.
40 Mulheres e crianças encarceradas: um estudo jurídico-social sobre a experiência da
maternidade no sistema prisional do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: LADIH/UFRJ, 2015.
Disponível
em:
˂http://www.academia.edu/19036368/Mulheres_e_Crian%C3%A7as_Encarceradas_um_estud
o_jur%C3%ADdicosocial_sobre_a_experi%C3%AAncia_da_maternidade_no_sistema_prisional_do_Rio_de_Janei
ro˃. Acesso em: 08 mar. 2017. p.3.
41 Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 -Lei de Execução Penal.
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§ 3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recémnascido.

No mesmo sentido, a fim de garantir à mulher presa e à grávida proteção à sua
integridade física e a do bebê, bem como a manutenção dos laços familiares, dispõe a
Lei n. 8.069/9042 - Estatuto da Criança e do Adolescente -, no art. 8º § 10:
Art. 8º.É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e
às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo e, às
gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao
parto e ao puerpério e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal
integral no âmbito do Sistema Único de Saúde.
[...]
§ 10. Incumbe ao poder público garantir, à gestante e à mulher com
filho na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade
de privação de liberdade, ambiência que atenda às normas sanitárias
e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho,
em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao
desenvolvimento integral da criança.

A Organização das Nações Unidas (ONU) na 65ª Assembleia, definiu normas
internacionais para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de
liberdade para as infratoras, no documento conhecido como Regras de Bangkok
(2010)43. Nele, é reconhecido a necessidade de cuidados diferenciados às mulheres,
considerando as peculiaridades de gênero e a dignidade da pessoa humana, orientando
cuidados e atenção ao estado de gestação e maternidade, quanto a nutrição, higiene,
saúde, dentre outras garantias de direito.
O relatório do Ministério da Justiça/Secretaria de Assuntos Legislativos em 2015,
coordenado por Ana Gabriela Mendes Braga e Bruna Angotti44 aponta implicações que
impossibilitam a materialização de direitos garantidos às mulheres em privação de
liberdade, no que diz respeito à maternidade. A equipe da pesquisa intitulada Dando à
luz na sombra, percorreu seis prisões brasileiras e uma na Argentina, para melhor
conhecer a realidade de presas gestantes, parturientes e mães. Constatou-se que os
espaços para exercício da maternidade não estão presentes de forma adequada em
todas unidades prisionais lócus da pesquisa. Mesmo os estabelecimentos considerados
modelos apresentavam precariedades quanto a infraestrutura física e administrativa.

42

Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente.
BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para
o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras
- 2010. Ed: Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2016.
44 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51).
43
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Na Penitenciária Talavera Bruce, em Bangu, no Rio de Janeiro, o alojamento
destinado as mães, assim é descrito:
[...] “era todo cinza, frio e sujo, e contava apenas com uma série de
beliches, dispostos em duas fileiras cumpridas. [...] Quando
perguntadas por quanto tempo elas achavam que a criança poderia
ficar com a mãe na prisão, foram quase unânimes em falar que
precisava aumentar o tempo de seis meses”45.

A maioria das mães opinou que o tempo de convivência com os filhos deveria
ser entre um ano e um ano meio. “Uma delas discordou do grupo, e disse que a filha
não podia pagar a culpa dela e ficar presa, por isso, pretendia entregar a criança à
família logo após o parto46”. A pesquisa concluiu que geralmente as mulheres que não
contam com o apoio familiar, desejam permanecer mais tempo com a criança,
retardando o envio a abrigos.
Outra penitenciária visitada foi Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira, no bairro
de Butantã, na capital paulista, que funciona com o regime semiaberto e tem capacidade
para abrigar 1.028 mulheres. Nesse ambiente, as lactantes com recém-nascidos até os
seis meses de idade ficam na Casa Mãe, localizada em uma ala de prédio. A mulher
fica na companhia do filho por seis meses, tendo que informar ao serviço social, quem
irá receber a criança, quando ocorrer o chamando desligamento. Na hipótese de a presa
não indicar a família ou responsável, ou assistência social não os localizar, o caso é
decidido pela Vara da Infância e Juventude, que determinará um abrigo para o
acolhimento da criança47.
Uma das conclusões da pesquisa, envolvendo as unidades prisionais estudadas,
trata-se da violação de direitos, apontada como a principal queixa das mulheres mães,
como a falta de acesso à justiça e a negligência em relação às especificidades da
relação mãe e filho.
No estado do Rio Grande do Norte, a Pastoral Carcerária Nacional/CNBB, por
meio do Ofício PCr n. 44/2016, denunciou as precárias condições físicas-estruturais,

45

BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51). p. 62.
46 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51). p. 62.
47 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51).
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administrativas e de recursos humanos do sistema prisional das mulheres, alegando
graves violações aos direitos humanos das pessoas presas.
O documento denuncia que a mulher mãe não tinha acompanhamento médico
adequado e o berçário era uma cela insalubre, improvisada e inapropriada para o
acolhimento de mãe e filho. Destacava que apenas na Ala Feminina do Complexo Penal
Dr. João Chaves, em Natal, existia uma cela chamada de berçário, em nenhuma outra
unidade prisional para mulheres, havia estrutura para atendimento mínimo de gravidas,
mães e crianças.
O berçário foi inaugurado em setembro de 2011, porque as mães ficavam em
celas comuns48. O espaço foi construído para abrigar no máximo oito mães, incialmente
foi aparelhado com banheiro, copa, camas, berços e prateleiras, em todo o estado foi a
primeira do gênero.
Em noticiário local no dia 21 de março de 2016 foi divulgado o nascimento de
uma criança no interior da ala feminina do Complexo Penal Dr. João Chaves. Auxiliada
no parto pelas companheiras, mãe e filha foram conduzidas ao hospital para posteriores
procedimentos médicos49.
A lei assegura que às mães presas e os recém-nascidos, tenham condições
mínimas de assistência e convivência para o cuidado e a construção dos laços
familiares, além de promover alimentação saudável e conveniente à saúde da criança.
É nesse sentido que a Regra n. 48 de Bangkok, salienta: “Mulheres presas não deverão
ser desestimuladas a amamentar seus filhos, salvo se houver razões de saúde
específicas para tal”50. Para atender a norma, é necessário que os estabelecimentos
prisionais sejam aparelhados de berçário para que as mulheres possam amamentar e
cuidar dos filhos. A estrutura exige móveis e utensílios próprios destinados à mãe e ao
bebê.
Quanto ao direito de amamentar e de ser amamentado, o mais comum nas
prisões brasileiras é assegurar o prazo mínimo de seis meses, em razão dos entraves
estruturais, como por exemplo, a ausência de unidades prisionais dotadas de berçários,
e quando existentes, tem reduzido número de vagas, as quais precisam ser preenchidas
por outras puérperas. Assim sendo, as crianças nascidas de mães presas, são
48

PORTALBO.COM. Presídio feminino da João Chaves ganha berçário. Publicação de 08 set.
2011. Disponível em: http://portalbo.com/materia/Presidio-feminino-da-Joao-Chaves-ganhabercario. Acesso em: 14 abr. 2017.
49 G1GLOBO.COM. Rio Grande do Norte. Presa dá à luz dentro de cela em complexo penal de
Natal.
21
mar.
2016.
Disponível
em:
http://g1.globo.com/rn/rio-grande-donorte/noticia/2016/03/presa-da-luz-dentro-de-cela-em-complexo-penal-de-natal.html.
Acesso
em: 14 abr. 2017
50 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Regras de Bangkok: Regras das Nações Unidas para
o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras
- 2010. Ed: Conselho Nacional de Justiça, Brasília, 2016.
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suscetíveis de não usufruir amplamente do aleitamento materno, direito da criança e da
mãe, assegurado pela Constituição Federal no art. 5º, inciso L.
O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, na Resolução n. 4 de
15 de julho de 2009, orienta que a permanência da criança com a mãe, seja no mínimo
até 1 ano e 6 meses, por entender que permite o desenvolvimento infantil mais saudável,
sem a ruptura precoce do vínculo materno, priorizando a amamentação, que é
fundamental à saúde física e psicossocial do bebê (Art. 1º, INCISOS I, II e III)51. O
recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e endossado pelo Ministério
da Saúde, é que a mãe amamente pelo menos por dois anos, sendo o leite materno
alimentação exclusiva do bebê nos primeiros seis meses de vida, em razão do valor
nutricional, a prevenção de doenças e desnutrição52.
O Centro de Referência à Gestante Privada de Liberdade (CRGPL), em
Vespasiano, estado de Minas Gerais é apontado como espaço modelo para as
lactantes, “os quartos não possuem grades, as paredes são decoradas com desenhos
infantis e os alojamentos são relativamente grandes”53.
Mesmo em melhores condições, há controle e disciplina quanto aos cuidados e
amamentação do bebê, garantida pelo menos por um ano, prazo maior do que em
outras realidades prisionais. Porém, o alargamento do prazo, também encontra
empecilhos nos desejos e planos de quem amamenta, e o exercício de direito se torna
um inconveniente. Uma mãe relata que amamentou o filho por um ano, mas o desejo
era o de conceder a guarda e consolidar a entrega54.
Ser mãe na prisão é uma prática disciplinada, que limita a mulher a espaços e
ações normalizadas e controladas. Mas, não é possível olhar para esse aparato de
vigilância, sobre o lugar e a maternidade da mãe delinquente, sem enxergar margem de

BRASIL. Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP. Resolução nº 4 de
15 de julho de 2009. Dispõe sobre a estada, permanência e posterior encaminhamento das (os)
filhas(os)
das
mulheres
encarceradas.
Disponível
em:
https://www.legisweb.com.br/legislacao/?id=112041. Acesso em: 07 jan. 2017.
52 _____. Ministério da Saúde – Secretaria de atenção à saúde. Caderno de atenção básica:
saúde da criança, aleitamento materno e alimentação complementar. 2 ed. n. 23, Brasília:
Ministério
da
saúde,
2015.
Disponível
em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf.
Acesso em: 12 fev. 2017.
53 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51), p. 47.
54 BRASIL. Ministério da Justiça. Secretaria de Assuntos Legislativos. Dar à luz na sombra:
condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da maternidade por mulheres em
situação de prisão. Brasília: Ministério da Justiça, IPEA, 2015. - (Série Pensando o Direito, n.
51).
51
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manobra ante as estratégias do Estado. Para Michel de Certeau55, os fracos constroem
suas maneiras de fazer por “operações quase microbianas” “sub-reptícias”
desconstruindo e reinventando a ordem social posta, por meio de subversões
imperceptíveis e subjetivas. Essa manobra é conceituada de tática, que autor considera
como astúcias, maneiras de fazer no espaço do forte, de uma forma quase camuflada.
Nessa perspectiva, a situação das mulheres e crianças que vivem nas prisões
brasileiras não pode ser dissociada da análise dos lugares onde praticam o cotidiano.
As normas não se materializam conforme estão escritas, se assim o fosse, o exercício
de direito da mulher mãe seria uma realidade. Capturar essas vozes, suas
subjetividades e desejos, podem produzir leituras diferentes, sobre como são
construídas as relações entre mãe e filho no contexto da prisão, para além das
representações do sistema legal.
Aline Barbosa Figueiredo Gomes et al.,56 aponta maneiras como presas
concebem e praticam a maternidade, inferindo sentidos à gravidez, à maternidade e
entre o querer ser mãe ou não. Para além do modelo padrão dos significados de ser
mãe, a prisão também abarcar “casos de aborto, de abandono de filhos no lixo e de
desejo de aceleração da adoção por parte das mães”.
O modelo de mãe socialmente aceito, exige práticas de cuidado e sentimentos
relacionados a maternidade. O filho é quase uma extensão do eu da mulher, sendo
assim, as mulheres presas ou não, que apresentam condutas desviantes dos padrões,
são apontadas como um antimodelo do que seria uma boa mãe. A presa, para além de
delituosa, é representada como desprezível porque teceu sentido diverso as
representações do conceito de maternidade socialmente aceito.
A condição de dar à luz a um filho que permanecerá no ambiente prisional pelo
menos por seis meses de vida, gera sentimentos e práticas contraditórias referente a
aceitação ou rejeição da maternidade. Há situações em que as puérperas rejeitam à
convivência com o filho, na tentativa de não criar laços de afeto e se proteger da angustia
da separação ou da perda de vínculo, ou por motivos diversos que consideram mais
significativos para suas vidas do que a maternidade.
As discussões sobre a condição da mulher na sociedade e as relações de
gênero, problematizam a maternidade e o amor materno como práticas não inatas a

55

A invenção do cotidiano: artes de fazer. Tradução de Ephraim Ferreira Alves. 8 ed.
Petrópolis/RJ: Vozes, 2002.
56 Reflexões sobre a maternidade no sistema prisional: o que dizem técnicas e pesquisadoras.
Disponível
em:
˂
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/366.%20reflex%D5es%
20sobre%20a%20maternidade%20no%20sistema%20prisional.pdf ˃. Acesso em: 22 jan. 2017.
p. 3.p. 6.
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mulher, mas como construções e produtos das relações entre os sexos, legitimadas
pelas instituições sociais57. As representações sobre a maternidade se desenvolvem na
configuração das relações sociais e lugares-tempos diversos, tomando nuances por
vezes aceitáveis, por vezes contraditórias, conflituosas, desviantes entre a mulher e o
filho, a mulher e a gravidez58. Gestar e criar filhos não se desarticulam dos valores, dos
papéis sociais e regras morais de uma época, as quais buscam conformar o que é ser
mãe e mulher. Nessa partilha do mundo social, há espaço para os padrões aceitáveis
de mãe e pouca tolerância às condutas julgadas desviantes e conflitantes. A mulher no
cárcere, não escapa das contradições que a envolve, quando se trata de filhos,
gestações e maternidade.

3

CONCLUSÕES
O Estado brasileiro diante do crescimento do número de mulheres em condição

de prisão nas últimas décadas, não tem investido o suficiente em políticas públicas
penais e ações diretivas para atender as particularidades da mulher na gestação e na
maternidade, considerando as relações de gênero e o efetivo exercícios de seus
direitos. Os estabelecimentos, muitas vezes, estão lotados, insalubres, desprovido de
estrutura física mínima para o acolhimento e o cuidado das grávidas e puérperas.
Há violações dos direitos humanos, quanto a violência física e moral, às práticas
de tortura e outros tratamentos desumanos e degradantes. Há registros de mulheres
que dão à luz na cela, são vítimas de espancamento e insultos, conjuntamente com a
criança. Soma-se ao rol das violações, a precária assistência, à saúde e alimentação, à
educação formal e não formal, ao trabalho e as condições de visita, bem como, o não
asseguramento do direito sexual e reprodutivo. Não ter acesso à saúde especializada,
implica em maior vulnerabilidade da gestação e maternidade, situação agravada no
contexto do cárcere. Negar à presa o acompanhamento médico nesta fase, transforma
a pena em um cumprimento cruel, contrariando princípios de humanização das sanções
penais, estendendo-a à criança, seja no ventre ou depois nascida.
A separação do filho após o período de amamentação é outro desafio. Na
maioria das hipóteses não se constitui um processo simplificado, gerando sofrimento e
ansiedade. Mas, sentimento contrário também existe, casos de mãe que querem a
celeridade do desligamento da criança, seja para entrega à família ou para o abrigo.
Muitas são movidas pelo desejo de que os filhos saiam do contexto da prisão, outras
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PERROT, Michele. As mulheres ou os silêncios da história. Tradução de Viviane Ribeiro.
Bauru/SP: EDUSC, 2005.
58 BADINTER, Elisabeth. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Tradução de Waltensir
Dutra. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985.
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por motivos vários, como o retorno às oportunidades de trabalho, de acesso à educação,
ou pelo desejo de não prologar as práticas que a maternidade exige. O tempo integral
dedicado à criança, também cerceia a convivência em outros espaços de sociabilidade,
até mesmo de práticas sexuais.
A segunda turma do STF em 20/02/2018, concedeu habeas corpus coletivo (HC
143.641), determinando a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as
mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças com até doze anos sob sua guarda
ou pessoa com deficiência. O benefício não atinge casos de crimes por elas praticados,
mediante violência ou grave ameaça, contra os descendentes, ou em situações
excepcionais. No CPP, art. 318, inciso IV, alterado pela Lei n. 13.257/2016, já previa a
substituição da prisão preventiva pela domiciliar para as gestantes ou mulher com filho
de até 12 anos incompletos, caso o magistrado entendesse o cabimento.
Conclui-se que a decisão do STF poderia estender-se às gestantes e mães
sentenciadas, quando violado direitos fundamentais, como a falta de assistência à
saúde, à alimentação, ao bem-estar, à convivência familiar, dano à integridade física e
emocional, a fim de evitar penas cruéis e sua extensão ao nascituro ou à criança. Sendo
respeitado os direitos fundamentais, que seja ampliado o tempo de permanência com o
filho para no mínimo um ano, sem impedimento do exercício de outros diretos, como a
sexualidade e a reprodução.
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Thaís Machado de Andrade2
Lorena Rangel Bozzetti3

RESUMO

Com a promulgação da Lei Maria da Penha, muitas mulheres celebraram por terem seus
direitos resguardados, mas, na prática, a luta está apenas começando. Os direitos protetivos
da mulher ainda não são suficientes para a garantia da efetividade quanto aos seus direitos
fundamentais e percebe-se, então, a necessidade de se discutir os processos de educação
da sociedade que ainda é regida por um estruturado e enraizado sistema patriarcal, fato que
explica o porquê das punições prestadas aos agressores, além de não bastarem para a
diminuição dos índices, sequer impactam na violência que tem se tornado cada vez mais
crescente, como os índices de feminicídio no Estado do Espírito Santo, por exemplo, que se
apresenta como recordista em relação à violência contra a mulher na federação brasileira.
Logo, é preciso reavaliar as políticas públicas e os mecanismos de educação, ensino e de
práticas sociais sob o qual está inserida a cultura de uma violência invisibilizada, mas,
legitimada, que fora historicamente construída. Com isso, a presente proposta será
orientada por dados históricos e institucionais tanto do Brasil quanto, especificamente, da
realidade do Estado do Espírito Santo, acerca da proteção à mulher a partir da violência
praticada no âmbito privado / doméstico, assim como, de uma violência simbólica praticada
também no âmbito público. Para tanto, o artigo a ser apresentado, metodologicamente,
adotará uma abordagem epistemológica com foco no Estruturalismo e tem como objetivo
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construir uma análise sobre a Lei Maria da Penha e sua (in)efetividade à luz da violência
simbólica descrita por Pierre Bourdieu.

PALAVRAS- CHAVE: Gênero; Dominação; Violência Simbólica; Proteção à mulher; Direitos
Fundamentais.
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4
INTRODUÇÃO

A Lei Maria da Penha surge em 2006 como um grande e importantíssimo instrumento para
prevenir e combater os casos de violência doméstica que eram tratados por meio da entrega
de cestas básicas pelos agressores, deixando a vítima da violência em total situação de
vulnerabilidade. Os casos eram processados em Juizados Especiais Criminais, como crimes
considerados de menor potencial ofensivo, o que culminava geralmente no arquivamento
dos processos face ao agressor. Todavia, mesmo diante dos instrumentos disponibilizados
pelo Estado para fins de proteção e repressão dessa forma de violência, das pesquisas
realizadas nesse sentido, das propagandas divulgadas, enfim, das políticas públicas
implementadas (que não diferem de outras no tocante ao pouco investimento público), não
houve uma retração dos índices de violência contra a mulher, nem avanços na aplicação da
Lei Maria da Penha.

Nessa perspectiva, o artigo tem por objetivo central analisar a proteção jurídica da mulher no
âmbito da violência doméstica, como uma inegável conquista do Movimento Feminista, e o
porquê da não produção dos efeitos jurídico-sociais esperados, ou seja, da não diminuição
dos índices da violência e da inefetividade quanto à aplicabilidade instrumental da lei Maria
da Penha. Para tanto, a análise recairá metodologicamente sobre a abordagem
Estruturalista, uma vez que, seja pelo Estado, seja pela atuação dos agentes públicos
(homens ou mulheres), seja pelas instituições de apoio, a precariedade de toda essa
organização pública, na verdade, não é o fator determinante para a ineficácia da Lei Maria
da Penha mas, sim, as estruturas sociais que historicamente foram estabelecidas pela
cultura patriarcal e reproduzidas nos diversos campos sociais.

O Estruturalismo, enquanto método de estudo, surge como marco epistemológico com o
antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, fundador da antropologia estruturalista, em
meados da década de 1950 a partir da análise de fenômenos como a mitologia. O método
estruturalista, cuja proposta recai no estudo das estruturas sociais, propõe um estudo
metódico inspirado nos moldes linguísticos que têm significados e que numa determinada
situação serão reproduzidos e servirão como sistemas de significação, objetivando a
construção de formas de organização, dado que tudo no mundo social é composto de
estruturas. Conforme Jean Piaget (1979, p.86), “essas estruturas não se aplicam somente
ao parentesco: são reencontradas na passagem de uma classificação a outra, de um mito a
outro, enfim, em todas as “práticas” e produtos cognitivos das civilizações estudadas”.
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5
Nesse mesmo pensar, o sociólogo Pierre Bourdieu trabalha com a ideia de violência
simbólica e do exercício do poder simbólico, existentes no âmbito das estruturas sociais. De
acordo com ele, as estruturas “existem, no próprio mundo social e não apenas nos sistemas
simbólicos - linguagem, mito, etc. -, estruturas objetivas, independentes da consciência e da
vontade dos agentes, as quais são capazes de orientar ou coagir suas práticas e
representações” (1990, p.149) e, representando esquemas de percepção, pensamento e
ação que são habitus, os campos e seus respectivos grupos, vão constituir classes sociais.
(BOURDIEU, 1990).

Assim, explorando a temática da violência simbólica sob o olhar de Bourdieu, a reprodução
do campo social e do seu habitus se aplica ao campo feminino que ainda representa um
campo estruturalmente vinculado aos ideários doméstico e da maternidade e, portanto,
sofrendo inúmeras limitações (não jurídicas, mas sociais) a partir da cultura dominante
patriarcal.

2 MARIA DA PENHA: A INVISIBILIDADE DAS VIOLÊNCIAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO

Maria da Penha Maia Fernandes é brasileira, cearense, nascida em 1945, farmacêutica,
mãe de três filhas e paraplégica em razão da violência e das diversas agressões praticadas
em seu domicílio (Fortaleza) pelo (ex) marido, o economista e professor universitário Marco
Antonio Heredia Viveros, colombiano.

Dentre as agressões, foram duas tentativas de homicídio sofridas pela Maria de Penha. A
primeira, em que ela teve que ser submetida a várias cirurgias e que a deixou paraplégica,
resultou de um tiro de espingarda na noite de 29 de maio de 1983, onde o marido afirmou
que assaltantes teriam sido os autores do disparo. A outra fora quando o mesmo tentou
eletrocutá-la durante o banho, duas semanas depois que retornou do hospital, em 06 de
junho de 1983, estando ela ainda em recuperação. (OEA, 2011).

Por meio de autorização judicial a mesma conseguiu sair de casa e, assim, iniciou uma
longa jornada processual contra o marido na tentativa de condená-lo, o que frustrava-se a
cada decisão judicial. Por meio das investigações, foi dado como o autor do tiro que a
deixou em uma cadeira de rodas e foi levado a júri popular em 1991, onde apesar da
condenação, o julgamento foi anulado por irregularidades. Novo Júri aconteceu em 1996 e
novamente o professor foi condenado e novamente irregularidades no procedimento judicial
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foram alegadas, permanecendo o processo em aberto e o mesmo em liberdade. (OEA,
2011).
Em 1994 Maria da Penha lançou o livro intitulado “Sobrevivi…posso contar”, contando sobre
a sua vida e a de suas filhas, meio às agressões sofridas pelo marido, e consegue em 1998,
com a ajuda das Organizações CLJIL/Brasil-Centro para a Justiça e o Direito Internacional e
CLAEM/Brasil- Comitê Latino-Americano do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher,
encaminhar sua história à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA.

Por fim, o Estado Brasileiro foi condenado por omissão e negligência, dado que inclusive
diante da Comissão Interamericana de Direitos Humanos “não respondeu às repetidas
comunicações com as quais lhe foi transmitida a petição e, por conseguinte, tampouco
invocou essa exceção”. (OEA, 2011, s.p.). E, dessa forma, foi recomendado na decisão da
OEA: (i) A conclusão do processo e a condenação do agressor da Maria da Penha; (ii) A
proceder investigação sobre as irregularidades e demora do processo; (iii) compensação
pela omissão do Estado, tanto na esfera material quanto simbólica; (iv) por fim, a adotar
políticas públicas preventivas e repressivas em se tratando de violência contra a mulher.
A denúncia alega a tolerância da República Federativa do Brasil (doravante
denominada “Brasil” ou “o Estado”) para com a violência cometida por
Marco Antônio Heredia Viveiros em seu domicílio na cidade de Fortaleza,
Estado do Ceará, contra a sua então esposa Maria da Penha Maia
Fernandes durante os anos de convivência matrimonial, que culminou numa
tentativa de homicídio e novas agressões em maio e junho de 1983. Maria
da Penha, em decorrência dessas agressões, sofre de paraplegia
irreversível e outras enfermidades desde esse ano. Denuncia-se a
tolerância do Estado, por não haver efetivamente tomado por mais de 15
anos as medidas necessárias para processar e punir o agressor, apesar das
denúncias efetuadas. Denuncia-se a violação dos artigos 1(1) (Obrigação
de respeitar os direitos); 8 (Garantias judiciais); 24 (Igualdade perante a lei)
e 25 (Proteção judicial) da Convenção Americana, em relação aos artigos II
e XVIII da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem
(doravante denominada “a Declaração”), bem como dos artigos 3,
4,a,b,c,d,e,f,g, 5 e 7 da Convenção de Belém do Pará. A Comissão fez
passar a petição pelos trâmites regulamentares. Uma vez que o Estado não
apresentou comentários sobre a petição, apesar dos repetidos
requerimentos da Comissão, os peticionários solicitaram que se presuma
serem verdadeiros os fatos relatados na petição aplicando-se o artigo 42 do
Regulamento da Comissão. (OEA, 2011, s.p.)

E ainda continua a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA:
[...] que o Estado violou, em prejuízo da Senhora Maria da Penha Maia
Fernandes, os direitos às garantias judiciais e à proteção judicial
assegurados pelos artigos 8 e 25 da Convenção Americana, em
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concordância com a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos,
prevista no artigo 1(1) do referido instrumento e nos artigos II e XVII da
Declaração, bem como no artigo 7 da Convenção de Belém do Pará.
Conclui também que essa violação segue um padrão discriminatório com
respeito a tolerância da violência doméstica contra mulheres no Brasil por
ineficácia da ação judicial. A Comissão recomenda ao Estado que proceda
a uma investigação séria, imparcial e exaustiva para determinar a
responsabilidade penal do autor do delito de tentativa de homicídio em
prejuízo da Senhora Fernandes e para determinar se há outros fatos ou
ações de agentes estatais que tenham impedido o processamento rápido e
efetivo do responsável; também recomenda a reparação efetiva e pronta da
vítima e a adoção de medidas, no âmbito nacional, para eliminar essa
tolerância do Estado ante a violência doméstica contra mulheres. (OEA,
2011, s.p.).

Em 2002, após dezenove anos, finalmente Marco Antônio foi condenado a oito anos de
prisão, mas, no entanto, por meio dos benefícios legais cumpriu apenas dois anos e
conseguiu a liberdade em 2004. E, nesse contexto punitivo, em 2006, surge como resposta
à Comunidade Internacional a produção da Lei nº 11.340 que recebeu o nome de Lei Maria
da Penha, tornando-se um marco emblemático e, conforme parecer da ONU, a terceira
melhor lei de prevenção e combate à violência doméstica.

3 DO PERCURSO PROCESSUAL: COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS - RELATÓRIO N° 54/01* CASO 12.051

De acordo com o Informe nº 54 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Marco
Antonio Viveros já havia planejado a tentativa de homicídio, pois semanas antes da
agressão havia tentado convencer Maria da Penha a contratar um seguro de vida em que
ele fosse o beneficiário e cinco dias antes do fato fez com ela assinasse um documento de
venda do seu carro, mas sem constar o nome do comprador. Descobriu-se também que
Marco Antônio possuía um passado repleto de crimes, era bígamo e tinha um filho na
Colômbia, o que Maria da Penha desconhecia. (OEA, 2001).

O processo iniciou no Tribunal do Júri oito anos após as agressões e a primeira decisão fora
proferida em 4 de maio de 1991, constando de uma decisão condenatória de 15 anos de
prisão por tentativa de homicídio, mas reduzidos a 10 anos pelo fato de ser, no Brasil, réu
primário. No mesmo dia a defesa apresentou recurso de apelação, que foi considerado
intempestivo, com base no artigo 479 do Código Processual Penal pois somente poderia ser
instaurado durante a tramitação do juízo (OEA, 2011). Fato sustentado pela jurisprudência:
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STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1307086 MG 2012/0051073-3 - Data de
publicação: 18/06/2014
Ementa: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO
JÚRI.VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP . LEITURA DE ANTECEDENTES
CRIMINAIS DOS AGENTES. POSSIBILIDADE. JUNTADA DENTRO DO
TRÍDUO LEGAL. NECESSIDADE. NULIDADE PORVENTURA EXISTENTE.
NATUREZA
RELATIVA.
MANIFESTO
PREJUÍZO
À
DEFESA
RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. SÚMULA 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O art. 479 do Código de Processo Penal dispõe acerca da necessidade
de juntada de documentos ou objetos que serão utilizados pelas partes na
sessão plenária dentro do prazo legal de 3 (três) dias úteis a contar do dia
designado para o julgamento, em obediência aos princípios do contraditório,
da não surpresa, da lealdade processual e da paridade de armas. 2. Para
incidência da norma constante do art. 479 é imprescindível que o conteúdo
do documento ou objetos utilizados na sessão plenária versem sobre a
matéria de fato submetida à apreciação e julgamento dos Jurados, ou que,
a despeito de não se referirem diretamente ao fato em discussão, digam
respeito ao agente, como a sua certidão de antecedentes criminais, que é o
que ocorre no caso em julgamento. [...]

Após três anos, em 4 de maio de 1995, o Tribunal de Alçada deu provimento à alegação
apresentada intempestivamente entendendo, conforme o pleito da defesa, que houve vícios
na formulação de perguntas aos jurados, anulando a decisão do Júri. Paralelamente havia
por parte da defesa de Marco Antônio uma apelação contra a sentença que o denunciava,
também considerada e, posteriormente, declarada intempestiva pelo Juiz. Fora interposto
recurso de apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará que rejeitou e
confirmou em 3 de abril de 1995 a sentença de pronúncia em face do agressor. (OEA, 2001)

Dois anos depois da anulação da sentença condenatória, em 15 de março de 1996, inicia o
segundo Júri em que Viveiros foi condenado a dez anos e seis meses de prisão, mas,
novamente, o Tribunal aceitou a segunda apelação da defesa, sob a alegação de
irregularidades e que foram ignoradas as provas de autos. (OEA, 2011). Portanto, até a data
em que o caso fora levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o processo
contra as agressões e as duas tentativas de homicídio praticadas por Marco Antonio
Viveros, não havia sido finalizado.

4 A LEI MARIA DA PENHA E A SUA INEFICÁCIA PROCEDIMENTAL: UMA ANÁLISE DA
SUA APLICABILIDADE E (IN)EFICÁCIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
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A lei nº 11.340/06 – Lei Maria da Penha - “sem dúvida, uma das mais importantes
conquistas legais do feminismo, das mulheres e da sociedade brasileira” (CAMPOS, 2016,
p. 502) retirou a competência dos juizados especiais criminais entendendo (finalmente) que
a violência doméstica não se tratava de um crime de menor potencial ofensivo e, a fim de
combater a banalização da violência sofrida pelas mulheres que constituía-se até então,
reconheceu a gravidade desses casos, contribuindo para a visibilidade da questão, como
apontam as diversas pesquisas que atestam que há um amplo conhecimento da lei, onde
98% da população já ouviu falar da lei Maria da Penha (CAMPOS, 2015), contribuindo
também para a disponibilização instrumental de empoderamento feminino face à condição
de vulnerabilidade no perante o agressor.

Além da alteração na competência para julgar crimes de violência doméstica, passa a existir
a possibilidade de prisão preventiva ou flagrante do agressor; também o Código Penal
passa a prever esse tipo de violência como agravante (o chamado feminicídio); as penas de
multas e doação de cestas básicas passaram a ser proibidas para os agressores; o agressor
pode ser obrigado a se afastar da casa da vítima, de manter contato com ela ou com
familiares, se for necessário; e como medida assistencial, o agressor pode ser convocado a
comparecer em programas de recuperação e reeducação.

Para tanto, a DEAM - Delegacia da Mulher foi criada pensando num atendimento que fosse
especializado para receber e acolher mulheres vítimas de violência doméstica. Entretanto,
não é esse o atendimento vivenciado pelas vítimas que procuram as DEAM, sendo
problemas correntes quanto à inefetividade material desse sistema: (i) o quantitativo de
Delegacias da Mulher ainda é pouco e precário no país; (ii) as Delegacias da Mulher não
funcionam 24h (e as vítimas não conseguem recorrer no momento da agressão); (iii) A
dificuldade sofrida pelas mulheres para comprovar as agressões; (iv) Por fim, a ausência de
uma capacitação dos agentes públicos (homens e mulheres) para o atendimento a esse tipo
de violência.

A violência doméstica é definida como sendo a que acontece dentro da família, nas relações
entre os membros que se relacionam por vínculos de parentesco ou afinidade natural
(CAVALCANTI, 2007). Conforme a Lei 11.340/06, artigo 5o, configura-se a violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero, ou seja,
independente da orientação sexual, que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou
psicológico e dano moral ou patrimonial. (BRASIL, 2016).
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Explica a jurista Maria Berenice Dias (2007, p.32) que “a violência doméstica está ligada,
freqüentemente, tanto ao uso da força física, psicológica ou intelectual, no sentido de obrigar
outra pessoa a fazer algo que não quer”.

No entanto, mesmo com o advento da lei, a violência contra a mulher não teve seus índices
retraídos, como bem aduz a Dra. Carmem Hein Campos (2015, p. 519) quando afirma que
“passados seis anos da promulgação da Lei Maria da Penha (...) ao longo das últimas
décadas as taxas de mortes de mulheres no país não têm diminuído”, não sendo superada
justamente por se tratar de um contexto histórico-cultural do sistema social patriarcal, dado
que “no âmbito do casamento, eram tidas como uma espécie de acessório do homem. Tudo
isso confinava a mulher ao espaço privado”. (SABADELL, 2005, p. 235).

Em relação aos índices no estado brasileiro, a ONU recentemente divulgou que a taxa de
feminicídios no Brasil é a quinta maior do mundo, e, em relação às mulheres negras, os
números são ainda mais elevados:
No Brasil, a taxa de feminicídios é de 4,8 para 100 mil mulheres – a quinta
maior no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde
(OMS). Em 2015, o Mapa da Violência sobre homicídios entre o
público feminino revelou que, de 2003 a 2013, o número de
assassinatos de mulheres negras cresceu 54%, passando de 1.864
para 2.875. Na mesma década, foi registrado um aumento de 190,9% na
vitimização de negras, índice que resulta da relação entre as taxas de
mortalidade branca e negra. Do total de feminicídios registrados em 2013,
33,2% dos homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas.
(ONUBR, 2016, s.p.) (Grifo Nosso).

No tocante aos índices, especificamente, nos estados da federação, o Estado do Espírito
Santo ocupa o quinto lugar no ranking nacional de violência contra a mulher e “de acordo
com o Governo do Estado, os feminicídios representam em média, cerca de 10% do número
total de assassinatos notificados.” (FOLHA VITÓRIA, 2017, s.p.).
Ainda, de acordo com a Folha Vitória (2017, s.p.), “entre os meses de janeiro e julho de
2016, 19 casos de feminicídio foram registrados. No mesmo período deste ano, já ocorreram
23”. Assim, conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado (Sesp), “o número de
atentados contra a vida das mulheres, os chamados feminicídios, aumentou no Espírito
Santo. Entre janeiro e julho deste ano, foram registrados 23 casos, um aumento de 21% em
relação ao ano de 2016, quando 19 mulheres foram assassinadas.” (Idem). Todavia, esse
índice de violência não está atrelado ao uso de drogas pelos parceiros ou à questões
ligadas à ciúmes ou sentimentos afins, e sim, à condição de inferioridade imposta
à mulher, como explica o próprio Secretário de Segurança do Estado do Espírito Santo:
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De acordo com o secretário André Garcia, esses crimes tem como
principal característica o desprezo pela condição feminina. "Enquanto a
gente não mudar a cabeça e tiver a ideia que a diferença de gênero implica
em supremacia pelo homem, essa realidade não vai ser mudada", disse.
(FOLHA VITÓRIA, 2017, s.p.) (Grifo Nosso).

Nessa perspectiva, o Atlas da Violência 2016, baseado num estudo desenvolvido pelo
Instituto de Pesquisa Econômica aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança
Pública (FPSP), apontou que as principais formas de violência contra a mulher são:
violência física - 49,82%; violência psicológica - 30,40%; violência moral - 7,33%; violência
patrimonial - 2,19%; violência sexual - 4,86%; cárcere privado - 1,76%; envolvendo drogas 0,53%.

No entanto, conforme a estimativa realizada pela desembargadora substituta, Dra. Hermínia
Azoury, o Estado representa uma estatística de ser o primeiro em mortes de mulheres.
Quatorze mil mulheres já tiveram que pedir socorro no Espírito Santo, desde
que a Lei Maria da Penha foi sancionada, no final de 2006. Esse é o número
de medidas protetivas dadas pela Justiça para manter agressores afastados
das vítimas de violência doméstica. A estimativa foi feita pela
desembargadora substituta Hermínia Azoury, coordenadora estadual
de Enfrentamento à Violência Doméstica do Tribunal de Justiça do
Espírito Santo (TJ-ES).
O balanço é apenas parcial, porque a coordenação não incluiu ainda os
pedidos registrados em 2013 e 2014, que só serão divulgados no final deste
mês. Com base na Lei Maria da Penha, juízes determinam medidas
protetivas que podem obrigar o afastamento do agressor da vítima.

(G1.GLOBO, 2014) (Grifo Nosso).

Assim, nesse tipo de violência fica caracterizada a vulnerabilidade feminina frente ao
agressor. Os agressores, então, utilizam-se da relação de poder e da força física para
subjugar as vítimas (CAVALCANTI, 2007) e “é uma violência que segue um roteiro: ela se
repete e se reforça com o tempo. Começa com o controle sistemático do outro, depois vêm
o ciúme e o assédio e, por fim, as humilhações e a abjeção. Tudo para um se engrandecer
rebaixando o outro”. (HIRIGOYEN, 2006, p. 42). A histórica das mulheres, portanto, sempre
foi voltada para o âmbito privado (obediência e inferioridade), sendo o campo público, um
campo masculino representado pela força e pela superioridade ao sexo feminino.

Essa realidade de dominação masculina vai ser também trabalhada pelo sociólogo francês
Pierre Bourdieu (1999), de forma a demonstrar que há violências contra a mulher que são
naturalizadas, invisíveis e legitimadas socialmente sendo, portanto, culturalmente aceitas e
reproduzidas; o que ele chama de Violência Simbólica.
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Considerando, então, a dominação masculina a partir de Pierre Bourdieu (1999), este não
trabalha com a questão de gênero, especificamente, e sim com a relação social existente
entre o masculino e o feminino, considerando a dominação masculina a partir de uma
perspectiva simbólica, onde “a dominação masculina, que constitui as mulheres como
objetos simbólicos, cujo ser (esse) é um ser-percebido (percipi), tem por efeito colocá-las em
permanente estado de insegurança corporal, ou melhor, de dependência simbólica”. (1999,
p.82). E explica que as próprias mulheres aplicam “particularmente, às relações de poder
em que se vêem envolvidas, esquemas de pensamento que são produto da incorporação
dessas relações de poder e que se expressam nas oposições fundantes da ordem
simbólica”. (1999 p. 45).

A noção de dominação vai estar incorporada pelos indivíduos no pensamento, nos corpos,
nos símbolos, na linguagem, porque “os princípios fundamentais da visão androcêntrica do
mundo são naturalizados sob a forma de posições e disposições elementares do corpo que
são percebidas como expressões naturais de tendências naturais.” (BOURDIEU, 1999, p.
156).

Sobre a dominação masculina, Bourdieu escreve que:
Sempre vi na dominação masculina, e no modo como é imposta e
vivenciada, o exemplo por excelência desta submissão paradoxal,
resultante daquilo que eu chamo de violência simbólica, violência suave,
insensível, invisível a suas próprias vitimas, que se exerce essencialmente
pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento [...]
(Trecho do Preâmbulo).

Para o historiador Roger Chartier, a lógica da dominação masculina, que ele chama de
alienante, mantém as mulheres no privado (campo doméstico) em relação aos homens que
continuam no público:

Para as mulheres, se conformar aos cânones corporais (móveis e variados,
inclusive) ditados pelo olhar e pelo desejo dos homens não é somente se
curvar a uma submissão alienante, mas também construir um recurso
permitindo deslocar ou subverter a relação de dominação (CHARTIER,
1995, p. 41).
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Sobre a relação público x privado nas questões de gênero, Susan Okin, filósofa liberal,
aponta que:

A divisão do trabalho entre os sexos tem sido fundamental para essa
dicotomia desde seus princípios teóricos. Os homens são vistos como,
sobretudo, ligados às ocupações da esfera da vida econômica e política e
responsáveis por elas, enquanto as mulheres seriam responsáveis pelas
ocupações da esfera privada da domesticidade e reprodução. As mulheres
têm sido vistas como “naturalmente” inadequadas à esfera pública,
dependentes dos homens e subordinadas à família. (OKIN, 2008, pp. 307308).

Nesse sentir, a heteronormatividade masculina como padrão de representação da
legitimidade normativa e punitiva da sociedade, se dará por meio de uma falsa ideia de
igualdade entre os sexos, uma vez que “a força da ordem masculina evidencia no fato de
que ela dispensa justificação”. (BOURDIEU, 1999, p.18).

Bourdieu (1999) trabalha então com a ideia de violência simbólica, que compreende o poder
que impõe significações como legítimas e que dissimula as relações de força que são
invisíveis. Dessa forma, as instituições e as coerções objetivas se manifestam através da
Igreja, do Estado, da Família e de outras macroestruturas, por meio dos agentes sociais,
legitimando as várias formas de dominação, como ocorre na questão de gênero,
relativamente às definições (construídas) de homem e de mulher.

A violência simbólica e a dominação masculina, não obstante a Lei Maria da Penha ser
resultado de uma luta feminista4, podem ser exemplificados pela expressão da atuação da
heteronormatividade masculina, no sentido de que sequer sua elaboração partiu de uma
consciência do Poder Legislativo brasileiro e sim de um punição da OEA. Logo, a “violência
sofrida pela mulher não é exclusivamente de responsabilidade do agressor. A sociedade
ainda cultiva valores que incentivam a violência, o que impõe a necessidade de se tomar
consciência de que a culpa é de todos” (DIAS, 2007, pp. 15-16). O fundamento, portanto, da
violência é cultural, decorrente da desigualdade estrutural entre os sexos na sociedade,
apesar do ideário de igualdade em razão dos preceitos constitucionais pregados nos
Estados Democráticos.

Assim sendo, mesmo com a Lei Maria da Penha e sua plena vigência, não há a oferta de
um aparato que forneça atendimento e efetiva preocupação com as mulheres vítimas da

4

“Foi somente após a década de 1970, com as iniciativas das feministas, que se começou a
estudar o impacto da violência conjugal entre as mulheres. Até então se hesitava em intervir, sob
pretexto de que se tratava de assunto privado.” (HIRIGOYEN, 2006, p.10).
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violência, uma vez que a responsabilidade do Estado Brasileiro foi em editar a Lei e criar os
órgãos de atendimento à mulher, sem, no entanto, investir nessa causa. Isto porque o
patriarcalismo também é institucional, fato que explica o descaso com a violência doméstica,
já que o problema reside nas estruturas que, historicamente, foram estabelecidas entre os
sexos e que agem reproduzindo seus efeitos para todos na sociedade.

5 A LEI MARIA DA PENHA SOB O OLHAR DE PIERRE BOURDIEU A PARTIR DA IDEIA
DE DOMINAÇÃO MASCULINA E DE VIOLÊNCIA SIMBÓLICA

Pierre Bourdieu (2007) trabalha com as ideias de campo que seria um espaço de
relacionamento simbólico que impõe sua lógica aos sujeitos. Também com a ideia de
habitus que é o resultado de uma capital cultural herdado, havendo uma cultura dominante
sobre uma cultura do dominado, ou seja, são constantes estruturais que se relacionam com
os sujeitos sociabilizados dentro do campo.

Assim, as escolhas do indivíduo não são livres, uma vez que o habitus é incorporado pelos
atores dentro desse campo onde as práticas e simbolismos vão coordenar a sua postura a
partir de rituais, vestimentas, falas, momentos para determinados atos. Dessa forma, o
indivíduo de cada campo internaliza e incorpora as suas regras, como acontece com a
linguagem e seu poder simbólico. Essa internalização que consistirá num habitus é
“consentida”, ou melhor, não é sentida pelo indivíduo. Mas sua teoria não tem o condão de
ser determinista, já que o indivíduo, de acordo com Bourdieu (2007), pode ser transformado
quando se toma consciência do habitus.

Trabalha também com a ideia de violência simbólica, que compreende o poder que impõe
significações como legítimas, dissimulando as relações de força que sustentam a própria
força. Nesse sentir, as instituições e as coerções objetivas se manifestam através da igreja,
do estado, da família e de outras macroestruturas, por meio dos agentes sociais,
legitimando formas de dominação através da violência simbólica. (BOURDIEU, 1999).

A violência na perspectiva simbólica vai ser exercida por um Poder Simbólico, que
compreende o modelo teórico em que se insere as noções de espaço simbólico e de classe
social, ou seja, compõe categorias em que "o mundo social possa ser expresso e construído
de diferentes maneiras" (BOURDIEU, 1989, p. 298). O Poder Simbólico (1989), então,
compreende o modelo teórico em que se insere as noções de espaço simbólico e de classe
social que funcionam como estruturas estruturantes que vão condicionar modus operandi,
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ou seja, o agir conforme os padrões sociais já estruturados. Essas estruturas construídas,
enraizadas socialmente, são sistemas simbólicos que Bourdieu vai chamar de estruturas
estruturadas ou opus operatum, que vão gerar produções simbólicas, ou seja, as formas
(invisíveis) de dominação.

Acerca da categorização das estruturas sociais, dentro da ideia de relação de forças, a
relação social existente entre o masculino e o feminino se constrói numa perspectiva
simbólica que vai direcionar o modus operandi, ou seja, o agir conforme os padrões sociais
pré-estabelecidos, numa divisão sexual de funções entre homem e mulher. Essa estrutura
vai instrumentalizar opus operatum, ou seja, o comportamento e suas formas simbólicas (e
justificáveis no ideário coletivo) de dominação. A heteronormatividade masculina no campo
social, como representação da legitimidade normativa e punitiva da sociedade, vai se
manifestar por meio de uma falsa ideia de igualdade de gêneros, uma vez que “a divisão
entre os sexos parece estar na ordem social e das coisas, nesse sentido a dominação
masculina é tão sofisticada que dispensa justificativas, é como se essa visão de mundo
fosse neutra e não tivesse necessidade de explicar-se”. (BOURDIEU, 1999, p.17).

E, portanto, mesmo com a assistência e a proteção pela Lei Maria da Penha, a mulher sofre
para além da violência doméstica, uma violência que advém de um poder simbólico exercido
por uma cultura dominante patriarcal que, inclusive, é institucionalizada, haja vista que não
houve um rompimento estrutural, não obstante o discurso de igualdade como um direito
fundamental e, mais ainda, como uma garantia constitucional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nesse contexto, trabalhando com o atual modelo democrático e, sendo as mulheres
assistidas e protegidas por lei, num plano ideário de igualdade constitucional, a cultura
patriarcal vai opor a institucionalização masculina como padrão, de forma que não se
perceba o quanto ainda subsiste o privado para o feminino e o público para o masculino,
assim como, subsistem as funções de homem e as de mulher socialmente construídas.
Logo, o Estado brasileiro apenas cumpriu com sua obrigação em resposta à comunidade
internacional, qual seja, de promover a defesa da mulher vítima de violência doméstica por
meio dos aparatos legislativo e executivo, principalmente. Fato que não impediu a elevação
dos índices de violência doméstica nos estados da federação, mais especificamente no
Estado do Espírito Santo, recordista em crimes de feminicídio no país. Dessa forma, alie-se
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a esses fatores, conforme a teoria bourdieusiana, as práticas diárias de violências que são
legitimadas e culturalmente aceitas pela própria sociedade que reproduz o binarismo sexual
e a estrutura patriarcal de poder (à que a mulher deva se submeter, enquanto boa mãe, boa
esposa e responsável pelo lar) de forma que, não obstante a igualdade formal entre os
gêneros, não permitem a sua efetivação no plano material ou real. Enfim, o caminho no
combate à violência contra a mulher vai muito além de políticas públicas, assistenciais ou
policiais; é preciso entender que essa violência está enraizada nas estruturas da sociedade
brasileira e, então, debater coletivamente essa questão que segue, ainda, sem previsões
animadoras no tocante à sua superação.
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Lei Maria da Penha e Direitos Humanos: internacionalização do combate à
violência doméstica.
Iara Batista Santos Ramos1

RESUMO
O presente artigo tem por fundante escopo estabelecer explanações acerca do
caso Maria da Penha, tendo como plano de fundo a Corte Interamericana de Direitos
Humanos – que encontra alicerce na Convenção Americana dos Direitos Humanos – e
toda a sistemática que levara à internacionalização do caso de violência contra a
mulher ocorrido no Brasil. O intento a que se destina tal perspectiva é evidenciar a
violência doméstica e de gênero, demonstrando a forma com que os tratados
internacionais de direitos humanos repudiam tais práticas, sobretudo pactuando
normas a ser aplicadas pelos Estados-partes. A metodologia utilizada é a bibliográfica.
Palavras-chave: Direitos Humanos – Violência – Corte Interamericana –

ABSTRACT
This paper is founding scope establish explanations about the Maria da Penha
case, with the background of the Inter-American Court of Human Law - which is the
foundation of the American Convention on Human Law - and the whole scheme that
led to the internationalization of the case of violence against women occurred in Brazil.
The purpose for which it´s such a prospect is to show domestic and gender violence,
demonstrating the way in which international human law treaties reject such practices,
especially agreeing standards to be applied by States Parties. The methodology used
is the bibliographic.
Keywords: Human Law – Violence – Inter-American Court.
Considerações Iniciais
A agressão à mulher, em seus parâmetros relacionados tanto à violência de
gênero quanto à violência doméstica, notoriamente engloba um conjunto de máculas
1 Discente do 9º período do Curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão.
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sociais cuja abrangência é estarrecedora no contexto brasileiro. Um dos casos mais
emblemáticos e paradigmáticos é o ocorrido com Maria da Penha, dotado de
peculiaridades quanto ao seu processo que o levaram a conquistar abrangência
internacional, sobretudo por conta da condição do Brasil de signatário em relação a
determinados tratados internacionais.
Nessa perspectiva, e sendo considerada a significância de tratados
internacionais anteriores ao Caso Maria da Penha, a exemplo do documento que
regera o combate a toda forma de discriminação e violência contra a mulher, é que se
intenta abordar o caso concreto relativo à incidência do Caso Maria da Penha sobre os
direitos humanos e sua perspectiva garantista, através, no presente contexto, da Corte
Interamericana dos Direitos Humanos, enquanto instância dotada de competência
jurisdicional perante o Sistema Interamericano e seus desdobramentos.
Diante disso – e ressaltadas as questões de gênero que permeiam a temática
posta em voga – é que se intenta fazer restar por demonstrada a imprescindibilidade
da atuação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos no que tange à
problemática encontrada no Caso Maria da Penha perante o aparato jurídico brasileiro,
na medida em que esta fez por garantir, com maior eficácia e fiscalização, o
alargamento dos direitos das mulheres e, sobretudo, a tomada de medidas protetivas
à violência doméstica e de gênero.

1 – Direitos humanos: conceituação e sua perspectiva internacionalizante
Precipuamente, é fundamental que se discorra acerca da conceituação
atribuída aos direitos humanos, em que pesem a dimensão histórica de tal aspecto e
suas representações contemporâneas. Nesse sentido, pode-se pontuar que
Na necessidade de se adotar uma definição concisa, entendo
por direitos humanos um conjunto mínimo de direitos
necessário para assegurar uma vida do ser humano baseada
na liberdade, igualdade e na dignidade. (RAMOS, 2014, p.32).

A concepção supradita, revestida de significativa amplitude semântica, torna
clarividente a inclinação dos direitos humanos perante o panorama jurídico, nacional e
internacional: resguardar a condição humana de todos os indivíduos, prezando pelo
respeito a uma vida digna, livre e igualitária, que deve ser direito inerente a toda e
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qualquer pessoa humana. Contudo, a expressão “direitos humanos”, é necessário que
se reconheça, é dotada de um sem número definidor, conceituações entre as quais se
pode citar ser, a expressão “Direitos Humanos”,
uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da
pessoa humana. Esses direitos são considerados fundamentais
porque sem eles a pessoa humana não consegue existir ou
não é capaz de se desenvolver e de participar plenamente da
vida. (DALLARI apud RAMOS, 2014, p.31).

Coadunando a tais aspectos, a fim de que se enriqueça tal conceituação, podese ainda ponderar que os Direitos Humanos são
faculdades que o Direito atribui a pessoas e aos grupos sociais,
expressão de suas necessidades relativas à vida, liberdade,
igualdade, participação política, ou social ou a qualquer outro
aspecto fundamental que afete o desenvolvimento integral das
pessoas em uma comunidade de homens livres, exigindo o
respeito ou a atuação dos demais homens, dos grupos sociais
e do Estado, e com garantia dos poderes públicos para
restabelecer seu exercício em caso de violação ou para realizar
sua prestação. (PECES-BARBA apud RAMOS, 2014, p.31).
Feitas essas considerações, é que se podem vislumbrar os direitos humanos,
ao menos em princípio, como direitos que são fundamentais à pessoa humana.
Contudo, deve-se notar que direitos fundamentais e direitos humanos, embora sejam
dotados de determinada correlação, são discrepantes, sobretudo devido à sua
abrangência.

Ora,

os

direitos

fundamentais,

em

nosso

contexto,

são

predominantemente assegurados e ponderados pela Constituição da República
Federativa do Brasil que traz, em seu âmago, uma parte exclusiva para abordagem
assecuratória dos direitos fundamentais.
Dito isto, é imprescindível notar que os direitos humanos são dotados de
perspectiva internacionalizante, uma vez que sua abrangência ocorre, historicamente,
em relação a várias nações mundiais, rol esse em que o Brasil notadamente está
incluso. Essa internacionalização traz, no âmbito do presente trabalho, a necessidade
de que sejam feitos recortes históricos, a fim de que se chegue ao ápice desta
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abordagem: o caso Maria da Penha e seus reflexos perante a Corte Interamericana de
Direitos Humanos.

1.1 A natureza humanizadora dos direitos em âmbito internacional
Os direitos humanos, enquanto elementos revestidos, também, de razão – ou
mesmo de razões – de ser, compreendem determinados acontecimentos que, no
decorrer da história, ensejaram copiosamente sua significação e ressignificação.
Nesse sentido, convém observar que, no âmago dos direitos humanos, se tem o
“direito internacional dos direitos humanos”, termo cunhado por André de Carvalho
Ramos, e que afirmar ser, aquele, o conjunto de direitos e faculdades que garante a
dignidade

do

ser

humano

e

se

beneficia

de

garantias

internacionais

institucionalizadas2.
Essa perspectiva das garantias internacionais tem seu delinear histórico a partir
do ano de 1945, quando a Organização das Nações Unidas fora criada, por força da
Carta de São Francisco, sob o intuito de estabelecer, manter e garantir a proteção aos
direitos humanos, numa perspectiva erga omnes. Entretanto, deve-se reconhecer que
os tratados de proteção a direitos antecedem a sobredita época, tendo estabelecido
proteção a determinados aspectos, como a proteção das minorias no pós-guerra
europeu, proteção dos feridos em tempos de guerra e a proibição de trabalhos
análogos à prática da escravidão.
Tendo por observância o fato de que, embora a Carta de São Francisco
tutelasse os direitos humanos, ou tivesse a intenção de fazê-lo, é que se pontua o
fortalecimento na previsão desses direitos, no ano de 1948, pela aprovação, na
Assembleia Geral da ONU, da “Declaração Universal dos Direitos Humanos” e,
posteriormente, de pactos internacionais que, em conjunto com a Declaração
Universal dos Direitos Humanos, viriam a compor a Carta Internacional dos Direitos
Humanos, que abrangera diversos direitos, sobretudo de cunho econômico, social e
cultural.
O chamado “Direito Internacional dos Direitos Humanos” se inclinara, nesse
diapasão, sob a perseguição da estratégia de ampliar cada vez mais a tutela, garantia
e manutenção desses direitos, abrangendo convenções universais e regionais que
versassem acerca da proteção dos direitos que, no presente contexto, eram
2 RAMOS, André de Carvalho. Teoria geral dos direitos humanos na ordem internacional. 2.ed.
São Paulo: Saraiva, 2012. 376p.

60

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

predominantemente oriundos de princípios gerais e dos costumes. Acerca destes
últimos, note-se que
são

fontes

do

Direito

Internacional

dos

Direitos

Humanos. Muitos desses costumes originam-se das resoluções
da Assembleia Geral da ONU, bem como das deliberações do
Conselho Econômico e Social. Como exemplo, cite-se a
Declaração Universal de Direitos Humanos, que foi (...)
originalmente

adotada

pela

Resolução

217 A (III)

da

Assembleia Geral da ONU, não possuindo força vinculante de
acordo com a Carta da ONU. Porém, atualmente, devem os
Estados observar os ditames da Declaração Universal dos
Direitos Humanos (inclusive o Brasil), pois a mesma é
reconhecida como espelho de norma costumeira de proteção
de direitos humanos. (RAMOS, 2012, p. 50).

Desembocando no Brasil da década de 80, é que se tem sua correspondência,
assim como a de todas as nações constituintes do bloco formado pelos tratados
internacionais relativos a direitos humanos, com o anseio constante da aquisição de
legitimidade política no âmbito internacional, através da consequente adesão estatal
dos instrumentos jurídicos internacionais, que passam a ganhar cada vez mais
abrangência perante os estados-membros – inclusive o Brasil – responsáveis pela
estruturação de um alicerce jurídico que promovesse um cenário protecionista perante
a governança estabelecida.
Os tratados passam a ter cada vez mais significação regional, abrangendo
especificamente determinados pontos dos Estados-Nações sobre os quais incidem, na
medida em que se evidencia seu caráter essencialmente objetivo, sendo este
considerado
o conjunto de normas protetoras de um interesse coletivo dos
Estados, em contraposição aos regimes de reciprocidade, nos
quais impera o caráter quid pro quo nas relações entre os
Estados. Por isso, os tratados de direitos humanos possuem
natureza objetiva, pois possuem obrigações cujo objeto e fim
são a proteção de direitos e da dignidade humana. (RAMOS,
2012, p. 58).
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Feitas as devidas considerações acerca dos tratados é que, dentro de uma
perspectiva mais específica, tem-se a coexistência das cortes internacionais, que
geraram, ao longo da história, documentos vinculativos – em que pesem as
conjunturas políticas dos Estados vinculados, a exemplo do Brasil – e dotados do
condão de atribuir cada vez mais direitos às pessoas, sempre sob o prisma da
dignidade humana enquanto preceito fundamental aos propósitos objetivados.

1.2 A sistemática internacional dos direitos humanos: tratados normativos em
perspectiva
Antes que se desemboque no ponto crucial do presente tópico, atinente à
natureza da corte interamericana de direitos humanos e, mais precisamente, da
comissão interamericana de direitos humanos, é crucial que se faça uma retomada
dentre os diversos tratados internacionalmente firmados no decorrer da estruturação
de um sistema garantista relativo aos direitos da pessoa humana. É salutar repisar,
contudo, que tal sistemática fora inaugurada em 1948, com a Declaração Universal de
Direitos Humanos, que seria um prelúdio à pretensão de se criar um marco normativo
que tratasse sobre tais direitos, numa perspectiva universalizante.

a) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos: tal acordo fora concebido
em 16 de dezembro de 1966, no âmbito da XXI Sessão da Assembleia
Geral das Nações Unidas. Sua finalidade fora a vinculação jurídica entre os
direitos contidos na carta de 1948 e os Estados-partes, que se dera através
da criação de mecanismos de monitoramento da implementação do
sobredito pacto internacional. Em que pese a situação do Brasil nesse
contexto,

o Congresso Nacional aprovou o PIDCP por meio do Decreto
Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991. A nota de
adesão ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos
foi depositada em 24 de janeiro de 1992 e o Pacto entrou em
vigor internacional, para o Brasil, em 24 de abril de 1992.
Finalmente, o Pacto foi promulgado (incorporação interna) pelo
Decreto n. 592,de 6 de julho de 1992. (RAMOS, 2014, p.130).
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O ponto alto do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos está na
Parte III, onde há enunciação e especificação dos direitos que a referida carta
jurídico-política intenta proteger: o direito à vida, à liberdade e segurança
pessoais, da não submissão à tortura, ou a penas e tratamentos cruéis e,
sobretudo, o direito à igualdade de todos perante a lei.

b) Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: também
adotado e ratificado através da XXI Sessão da Assembleia Geral das
Nações Unidas, entrara em vigor em 1976, pactuando o vigor dos direitos
sociais que, até então, eram tidos como meras recomendações, sendo
tratados em sentido amplo, não especificamente. Em que pese à conjuntura
nacional em relação ao sobredito pacto,

O Brasil, não obstante tenha participado de forma ativa na sua
elaboração, só aprovou o texto do tratado por meio do Decreto
Legislativo n. 226, de 12 de dezembro de 1991. A Carta de
Adesão ao PIDESC foi depositada em 24 de janeiro de 1992 e
o Pacto entrou em vigor, para o Brasil, em 24 de abril de 1992,
três meses após a data do depósito, conforme determina seu
art. 27, parágrafo 2°. Em 6 de julho de 1992, o PIDESC foi
promulgado pelo Decreto n. 591, que entrou em vigor interno
na data de sua publicação, em 7 de julho de 1992. (RAMOS,
2014, p. 136).

Esse tratado internacional pactua aspectos os seguintes: o direito à
autodeterminação dos povos3, a finalidade da efetivação dos direitos econômicos,
sociais e culturais, sobre a qual os Estados devem estar inclinados, adotando
constantemente medidas que fossem eficazes no intento de assegurar o cumprimento
de tais direitos; os direitos relativos ao trabalho, à previdência social e à associação
sindical, aspecto esse que torna proibido aos Estados-membros da Organização
Internacional do Trabalho adotar medidas que restrinjam direitos aos trabalhadores e
trabalhadoras; direito à educação e à vida cultural, entre outros elementos
3 Direito à autodeterminação dos povos: aos Estados fica garantida, de acordo com esse
Direito, a liberdade para determinar seu estatuto político, e a obrigatoriedade dos demais
Estados-membros de respeitar e promover tal direito. (RAMOS, 2014).
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assegurados posteriormente, através de protocolos facultativos, elementos que
ratificam, por assim dizer, os direitos contidos nas cartas políticas em comento.
Destacados os sobreditos aspectos, é necessário que se retroceda
historicamente, a fim de inserir a perspectiva da Organização dos Estados
Americanos, cuja Carta Americana e a Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem insurgem anteriormente à Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Tendo sido já realizada, no contexto da presente obra, a abordagem da
Declaração Universal dos Direitos Humanos, é que se intenta demonstrar a
sobressalência da aprovação da Carta da Organização dos Estados Americanos que,
por certo, conferira potente status garantista ao Sistema Regional Americano, na
medida em que este, mesmo tendo precedido a Declaração Universal dos Direitos
Humanos, oferecera as bases para que se efetivasse a Lei Maria da Penha – da qual
se falará em momento específico e oportuno – no contexto brasileiro.

2 – Violência de gênero e direitos da mulher sob o prisma da Corte
Interamericana de Direitos Humanos
No presente tópico chegar-se-á ao ápice deste trabalho, explicitando o Caso
Maria da Penha, bem como a ligação daquele com a Corte Interamericana de Direitos
Humanos. É importante, ainda, que se insira determinados conceitos atinentes à
perspectiva da integridade da mulher, na medida em que se intenta a existência de
reprimendas à violência, para que reste respeitada a condição humana feminina.
Para que sejam compreendidos os pontos a ser destrinchados é salutar que,
antes, se aborde o conceito de gênero, em seu entrelaçamento lógico com a violência
de gênero, elemento que, por certo, faz emanar a infinidade de casos de agressão
contra as mulheres, a exemplo do Caso Maria da Penha.
Falar em “gênero” ou, mais especificamente, em “relações de gênero”, é falar
em “relações de poder”. Trata-se, sobretudo, do estabelecimento de uma “disputa”
entre homens e mulheres por posições estratégicas no âmago social em que se
inserem. Importa observar que apenas o conceito de gênero não estabelece, per si, a
existência de desigualdades propriamente ditas; o que existe é a presunção, seguida
da constatação empírica, de que a primazia masculina, difundida culturalmente,
prevalece no atual sistema patriarcalista, que sobrevive subjugando as mulheres e
relegando-as, socialmente, a segundo plano.
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2.1 Caso Maria da Penha em perspectiva: do contexto brasileiro à Corte
Interamericana dos Direitos Humanos
As relações de poder emanadas da perspectiva de gênero levam,
constantemente, à constatação de casos de violência contra a mulher dentro da
sociedade brasileira. Tal processo não é repentino, na medida em que se perpetua
através de concepções e condutas adotadas ao longo do tempo. Prova viva disso é
Maria da Penha Maia Fernandes, figura sobre a qual circunda a visibilidade atribuída à
violência contra a mulher nos contextos brasileiro e internacional.
“Um gosto estranho de metal se fez sentir forte na minha boca,
enquanto um borbulhamento nas costas me deixou perplexa.”
Entre desmaios e devaneios, a mulher, então com 38 anos,
tinha momentos de consciência. (PENHA apud BARBOSA,
2013, p.06).
Assim Maria da Penha relata em sua obra “Sobrevivi, posso contar”, uma das
agressões que sofrera. Como é típico, porém preocupante, que ocorra nos casos de
violência doméstica e de gênero, a vítima se constrangera a denunciar as agressões
que sofria constantemente, sob o temor que a situação se agravasse após as
delações.
Contudo, a situação, de fato, se agravara. Em meados de 1983 4, Heredia
Viveiros, então marido e agressor de Maria da Penha, atirou em suas costas, numa
tentativa de homicídio que levara à paraplegia irreversível da mulher. Outrora, ainda
tentara eximir-se da culpa do crime, alegando ter-se tratado de tentativa de roubo.
Tendo sido falha a primeira, Heredia Viveiros repetira a tentativa de homicídio
contra Maria da Penha, duas semanas após ela ter retornado do hospital, por
decorrência da primeira tentativa sofrida. Dessa vez, tentara eletrocutá-la numa
banheira. Foi na ocasião em comento que a vítima decidira separar-se do então
marido para, posteriormente, denunciar o caso à polícia.
Realizados os trâmites que envolvem a denúncia do caso à polícia, iniciara-se
o processo relativo à agressão sofrida por Maria da Penha. Entretanto, decorridos 15
anos do episódio que levara a vítima a denunciar seu agressor, ainda não se tinha
4 4 anos antes ocorrera, na primeira Conferência Mundial sobre a Mulher, a aprovação da
“Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tratado
esse que teria o Brasil como um dos Estados-parte. O grande número de reservas que sofrera
dos Estados-parte, sobretudo sob a alegação da dicotomia entre espaço público e espaço
privado, faria prevalecer, contudo, a concepção de que à mulher estavam destinados,
exclusivamente, os espaços domésticos da casa e da família. Contudo, é inegável o caráter
garantista desse tratado internacional.
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uma decisão final proferida pelos tribunais nacionais competentes e, nesse sentido,
ocorria que o agressor encontrava-se em liberdade.
Restando evidenciada a omissão relativa à violência contra a mulher no Brasil
foi que, em 20 de agosto de 1998, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos
recebeu uma denúncia, apresentada pela vítima, Maria da Penha Fernandes, pelo
Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional5 e pelo Comitê Latino-Americano de
Defesa dos Direitos da Mulher, que eram, no caso em comento, os peticionários.
Acerca disso, é fundamental pontuar que
A competência da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos alcança todos os Estados-partes da Convenção
Americana,

em

relação

aos

direitos

humanos

nela

consagrados. Alcança ainda todos os Estados-membros da
Organização dos Estados Americanos, em relação aos direitos
consagrados na Declaração Americana de 1948. (PIOVESAN,
2013, p.329).
Ressalvado o seguinte fato é que, adiante, faz-se necessária uma abordagem
do âmbito processual da denúncia realizada6 à Comissão Interamericana dos Direitos
Humanos, compreendendo os requisitos para admissibilidade da denúncia, e as
peculiaridades inerentes ao Caso Maria da Penha no contexto da Corte
Interamericana.
2.2 O rito processual do Caso Maria da Penha em âmago internacional
Sabe-se, antes de tudo, que os Estados-partes são dotados de um dever de
provimento, que atribui àqueles o dever de dispor de recursos internos eficazes, que
antecedam a possibilidade de remeter os casos às instâncias internacionais, a
exemplo da Corte Interamericana.
Entretanto, conforme se apercebera no deslinde da temática interpelada,
embora não tenha havido, no Caso Maria da Penha, prévio esgotamento dos recursos
internos que, a priori, figura como um dos requisitos da admissibilidade da petição em
5 Organização não governamental criada em 1991, cujo objetivo é alcançar a plena
implementação das normas internacionais de direitos humanos no direito interno dos Estadosmembros da Organização dos Estados Americanos;
6 Denúncia pautada na violação de artigos da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do
Homem e de dispositivos da Convenção de Belém do Pará; entre as temáticas versadas,
estavam a obrigação de respeitar os direitos, as garantias judiciais, a igualdade perante a lei e
a proteção judicial;
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jurisdição internacional, conforme a Convenção Americana afirma, em seu art. 46,
inciso I, alínea “a”7, pesara sobre isso o fato de que, por ter havido atraso injustificado
na decisão dos recursos internos – considerando a omissão processual verificada em
âmbito brasileiro – restou excluída a hipótese de admissibilidade que exige
esgotamento dos recursos da jurisdição interna, prevalecendo o disposto no inciso II,
alínea “c” do mesmo art. 46 da Convenção Americana, in verbis
2. As disposições das alíneas a e b do inciso 1 deste artigo não
se aplicarão quando:
a.

não existir, na legislação interna do Estado de que se tratar,

o devido processo legal para a proteção do direito ou direitos que
se alegue tenham sido violados;
b.

não se houver permitido ao presumido prejudicado em seus

direitos o acesso aos recursos da jurisdição interna, ou houver
sido ele impedido de esgotá-los; e
c.

houver demora injustificada na decisão sobre os

mencionados recursos. (GRIFO NOSSO);

Em que pesem os sobreditos aspectos, é salutar pontuar que, no âmago da
Corte Interamericana dos Direitos Humanos, se verifica
jurisdição para examinar casos que envolvam a denúncia de
que um Estado-parte violou direito protegido pela Convenção.
Se

reconhecer

que

efetivamente

ocorreu

a

violação,

determinará a adoção de medidas que se façam necessárias à
restauração do direito então violado. A Corte pode ainda
condenar o Estado a pagar uma justa compensação à vítima.
(PIOVESAN, 2013, p. 335).
7 1 – Para que uma petição ou comunicação apresentada (...) seja admitida pela Comissão,
será necessário:
a) Que hajam sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo
com os princípios do direito internacional geralmente reconhecidos;
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Coadunando à sobredita perspectiva, deve-se elucidar que, sendo a Corte
Interamericana órgão internacional
Os Tribunais internacionais de direitos humanos existentes —
as Cortes Europeia e Interamericana de Direitos Humanos —
não ‘substituem’ os Tribunais internos, e tampouco operam
como tribunais de recursos ou de cassação de decisões dos
Tribunais internos. Não obstante, os atos internos dos Estados
podem vir a ser objeto de exame por parte dos órgãos de
supervisão internacionais, quando se trata de verificar a sua
conformidade com as obrigações internacionais dos Estados
em matéria de direitos humanos. (PIOVESAN, 2013, p. 337).
É dentro desse aspecto que se repisa o seguinte fato: à Corte Interamericana
de Direitos Humanos não incumbiu, diretamente, julgar o Caso Maria da Penha, uma
vez que aquele tenha sido verificado perante o contexto jurisdicional brasileiro. O que
ocorrera foi que, conforme consta expressamente no contexto do Caso 12051, tal
casuística fora remetida à Corte Interamericana por decorrência de omissão
processual brasileira, na medida em que, mesmo tendo sido, o agressor de Maria da
Penha, condenado pela justiça local, passados 15 anos da agressão de que fora
algoz, ainda não havia sido preso.
2.2.1 As inferências da Convenção de Belém do Pará no Caso Maria da Penha
Considerando a perspectiva processual da problemática havida entre a Corte
Interamericana de Direitos Humanos e sistema processual brasileiro, abrangendo o
Caso Maria da Penha, é de extrema conveniência que seja reafirmada a importância e
relevância da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência
contra a mulher8, também chamada “Convenção de Belém do Pará”.
Dá-se destaque a essa Convenção, especificamente no presente contexto,
porque o caso Maria da Penha foi o primeiro onde houvera efetiva aplicação da
“Convenção de Belém do Pará”, carta por meio da qual os Estados-partes viriam a

8 Adotada em Belém do Pará, Brasil, em 9 de junho de 1994, no vigésimo quarto período
ordinário de sessões da Assembleia Geral.
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reafirmar os instrumentos regionais e internacionais, a exemplo da Declaração
Universal dos Direitos Humanos e, entre outros aspectos, destacariam
que a violência contra a mulher constitui violação dos
direitos humanos e liberdades fundamentais e limita total ou
parcialmente a observância, gozo e exercício de tais direitos e
liberdades; (grifo nosso)
Pode-se dizer, nesse sentido, da Convenção de Belém do Pará, instrumento
fortalecedor e reafirmador da condição humana inerente à mulher que, por virtude não
só do respeito e preponderância da Declaração Universal dos Direitos Humanos mas,
também, em relação ao panorama constitucional brasileiro, deveria prevalecer.
É por meio da Convenção em comento que se começa a engatinhar, em
termos internacionais e nacionais, no combate à violência contra a mulher, na medida
em que são positivadas medidas que intentam, de maneira sobrepujante, o ostensivo
combate às práticas discriminatórias e violentas contra a mulher que, como
anteriormente discutido e explanado no corpo do presente trabalho, no mais das vezes
encontram bases e fundamentos na ideologia de gênero, em íntima combinação com a
lógica machista que impregna a sociedade.
A sua influência direta no rito processual que originou o processo em que a
Corte Interamericana interpelaria o governo brasileiro quanto à omissão perante o
caso de violência contra a mulher encontra ensejo no cabimento do direito de
peticionar, que repousa no fato de que
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou qualquer entidade
não-governamental juridicamente reconhecida em um ou mais
Estados membros da Organização, poderá apresentar à
Comissão

Interamericana

de

Direitos

Humanos

petições

referentes a denúncias ou queixas de violação do artigo 7 desta
Convenção por um Estado Parte, devendo a Comissão
considerar tais petições de acordo com as normas e
procedimentos estabelecidos na Convenção Americana sobre
Direitos Humanos e no Estatuto e Regulamento da Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, para a apresentação e
consideração de petições.
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Tendo por base os supracitados aspectos, além dos atinentes, especificamente,
ao rito processual estruturado a partir da petição que originara o processo contra a
omissão do governo brasileiro, relativa ao Caso Maria da Penha, é que se repisa, no
presente contexto, que
O

esgotamento

interamericano

dos
tem

recursos
sido

internos

interpretado

nos

sistema

restritivamente,

privilegiando sempre o acesso do indivíduo às instâncias
internacionais. Essa regra exige que o peticionante prove que
tenha esgotado os mecanismos internos de reparação, quer
administrativos, quer judiciais, antes que sua controvérsia possa
ser apreciada perante o Direito Internacional.9
Retoma-se, então o fato de que o Caso Maria da Penha em relação à Corte
Interamericana, embora destoe da lógica dos requisitos de admissibilidade da petição,
atende a outro requisito constante da Convenção Americana, que admite a
possibilidade de ser aceita a petição mediante demora nas decisões de âmbito
nacional, em que pese à omissão brasileira perante a violência contra a mulher.
É nesse sentido que, tornando evidente a significação da Convenção de Belém
do Pará, atrelada à lógica processual e ao aparato jurisdicional internacional
coexistente e inclinado à defesa da dignidade humana às mulheres, que se tem o
deslinde do Caso Maria da Penha frente à Corte Interamericana de Direitos Humanos,
conforme se observará no texto que segue.
2.2.2

Imbricações entre a Corte Interamericana de Direitos humanos e o

Caso Maria da Penha: da denunciação da lide ao desfecho do caso.
O conteúdo da denúncia recebida pela Corte Interamericana dos Direitos
Humanos narrara, com minúcia, todos os fatos ocorridos e supraditos no decorrer do
presente trabalho, tais como: as sucessivas agressões sofridas por Maria da Penha, o
animus de seu então marido, Heredia Viveiros, em praticar os atos atentatórios à
integridade de sua esposa, à época, entre outros aspectos.
O Relatório Nº 54/01, recebido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos
em 04 de abril de 2001, e que narra o caso de Maria da Penha Maia Fernandes,
alegara não só o descumprimento de preceitos normativos contidos nos tratados de
9 RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. 345p.
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direitos humanos, mas, também, as motivações que os levaram a conduzir a denúncia
até a Corte Interamericana, a despeito do sistema jurídico interno brasileiro.
Alegara-se

o

comprovado

caráter

agressivo

de

Heredia

Viveiros,

a

premeditação que revestira suas ações, a paraplegia irreversível da vítima, decorrente
de um dos episódios de violência e, no ápice do intento a que se destinara a petição
em comento, o fato de que, mesmo sendo contundentes as acusações e as provas
auferidas, houvera demora até que o júri competente chegasse a uma decisão, sendo
esta de caráter condenatório, restando a Heredia Viveiros o cumprimento de 15 anos
de prisão, por agressão e tentativa de homicídio.
A defesa realizara uma série de recursos à decisão proferida em sentença, o
que os peticionários puseram em alegações para qualificar a demora de mais de 15
anos do governo brasileiro quanto a proferir uma sentença efetiva que condenasse e
fizesse cumprir a pena o agora ex-marido de Maria da Penha Fernandes, Heredia
Viveiros. No ápice de seu pronunciamento, os peticionários alegaram que
o Estado não tomou medidas eficazes de prevenção e punição
legal da violência doméstica no Brasil, apesar de sua obrigação
internacional de preveni-la ou puni-la. Também apontam a
situação de que os dados de homicídio e violência sexual
contra mulheres são perpetrados, na maioria dos casos, por
seus companheiros ou conhecidos. 10
Reiterados tais fatos, eis que a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, no
uso de suas atribuições, concluíra que o disposto na Convenção Americana fora
burlado pelo governo brasileiro, e as obrigações assumidas por aquele no ato da
ratificação do referido tratado internacional. Tais fecho ocorrera sob a égide de
determinados fatores, devidamente pontuados no dito Relatório 54/01, entre os quais
estão, englobando as perspectivas inseridas na Declaração Universal dos Direitos
Humanos e, ainda, na Convenção de Belém do Pará.
Foram sobressaltados o direito à justiça, às garantias judiciais, à proteção
judicial e à obrigação que Estado brasileiro, enquanto aderente a esse tratado, teria de
respeitar tais direitos, aplicando-os em prazos razoáveis. Além disso,
A Corte Interamericana de Direitos Humanos disse que o prazo
razoável estabelecido no artigo 8(1) da Convenção não é um
conceito de simples definição e referiu-se a decisões da Corte
10 CIDH. Relatório nº 54, de 4 de abril de 2001. Relatório Anual 2000: Relatório Nº 54/01. p. 1-16.
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Europeia de Direitos Humanos para precisá-lo. Essas decisões
estabelecem que devam ser avaliados os seguintes elementos
para determinar a razoabilidade do prazo em que se
desenvolve o processo: a complexidade do assunto, a
atividade processual do interessado e a conduta das
autoridades judiciais. (CIDH, 2001, p.08).

Em vistas disso foi que a Corte Interamericana tornou imprescindível elucidar
se houvera condescendência com a violação intencional a esses critérios por parte do
aparato governamental e jurídico interno ou se se tratara de omissão decorrente da
ausência de prevenções a atitudes violadoras dos direitos humanos e, sobretudo, no
caso em comento, dos direitos das mulheres.
Restando evidenciados tais fatos, e a despeito da condescendência – ou de
sua ausência – foi que se concebera que a República Federativa do Brasil foi, de fato,
responsável pela violação de direitos relativos às garantias e a proteção judiciais,
devidamente assegurados pela Convenção Americana, sobretudo sobrevindo o caráter
emergente do trato relativo à violência doméstica no Brasil.
Em vias de conclusão, é fundamental afirmar que, por decorrência da
concretude do caso Maria da Penha, e da omissão verificada na falta de celeridade
processual no âmbito do governo brasileiro, a Corte Interamericana impusera sanções
ao Estado brasileiro, na forma de recomendações, que incluíam:
1.

Completar rápida e efetivamente o processamento penal do
responsável da agressão e tentativa de homicídio em
prejuízo da Senhora Maria da Penha Fernandes Maia.

2.

Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a
fim de determinar a responsabilidade pelas irregularidades
e atrasos injustificados que impediram o processamento
rápido e efetivo do responsável, bem como tomar as
medidas

administrativas,legislativas

e

judiciárias

correspondentes.
3.

Adotar,

sem

prejuízo

das

ações

que

possam

ser

instauradas contra o responsável civil da agressão, as
medidas necessárias para que o Estado assegure à vítima
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adequada reparação simbólica e material pelas violações
aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em
oferecer um recurso rápido e efetivo; por manter o caso na
impunidade por mais de quinze anos; e por impedir com
esse atraso a possibilidade oportuna de ação de reparação
e indenização civil.
4.

Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com
respeito à violência doméstica contra mulheres no Brasil. A
Comissão recomenda particularmente o seguinte:

a)

Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários
judiciais e policiais especializados para que compreendam
a importância de não tolerar a violência doméstica;

b) Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que

possa ser reduzido o tempo processual, sem afetar os
direitos e garantias de devido processo;
c)

O estabelecimento de formas alternativas às judiciais,
rápidas e efetivas de solução de conflitos intrafamiliares,
bem como de sensibilização com respeito à sua gravidade
e às conseqüências penais que gera;

d) Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para

a defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos
especiais necessários à efetiva tramitação e investigação
de todas as denúncias de violência doméstica, bem como
prestar apoio ao Ministério Público na preparação de seus
informes judiciais.
e)

Incluir em seus planos pedagógicos unidades curriculares
destinadas à compreensão da importância do respeito à
mulher e a seus direitos reconhecidos na Convenção de
Belém do Pará, bem como ao manejo dos conflitos
intrafamiliares.

5.

Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos
Humanos, dentro do prazo de 60 dias a partir da
transmissão deste relatório ao Estado, um relatório
sobre o cumprimento destas recomendações para os
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efeitos

previstos

no

artigo

Americana. (GRIFO NOSSO).

51(1)

da

Convenção

11

Coadunando a tais aspectos, o caso Maria da Penha, em sua relação com a
garantia dos Direitos Humanos em âmbito brasileiro, encontra relativo desfecho com a
decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos em aplicar tais medidas ao
governo brasileiro, sendo este passível de fiscalização quanto ao efetivo cumprimento
de tais garantias.
A partir desse fato, portanto, é que, presumidamente, torna-se mais eficaz a
garantia do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, em âmbito
brasileiro, por considerar, sem qualquer distinção, que a condição humana de toda e
qualquer pessoa deve ser respeitada, independentemente de questões alheias a tal
natureza, como raça, credo, cor e, sobretudo no que concerne a este trabalho, devese considerar a todas as pessoas seres humanos independentemente das questões
de gênero.
Considerações Finais
O caso Maria da Penha traz em si, notoriamente, o pioneirismo no que
concerne à discussão que circunda a violência contra a mulher, sobretudo em âmbito
brasileiro. Consoante a isso, sua confluência com a Corte Interamericana de Direitos
Humanos atribui a tal caso uma perspectiva ainda mais abrangente, ao passo em que
toma proporções internacionais.
É sabido e evidente que um Estado Democrático de Direito deve prezar pela
efetivação dos direitos humanos que a todas as pessoas são inerentes. Estritamente
com relação à violência de gênero e à violência doméstica, e que prevalece a
imprescindibilidade da reafirmação de um sistema jurídico que combata os sobreditos
aspectos, seja por influência de leis estatais próprias ou dos tratados internacionais
atinentes aos direitos humanos.
Diante dos fatos abordados, portanto, resta por demonstrada a primazia do
Caso Maria da Penha e de sua apreciação pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos enquanto situação que gerara fiscalização e relativa efetivação do combate
à violência contra a mulher, culminando com a presença da Lei 11.340, de 7 de agosto
de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, que criou mecanismo de combate à
violência doméstica e contra a mulher.
11 CIDH. Relatório nº 54, de 4 de abril de 2001. Relatório Anual 2000: Relatório Nº 54/01. p. 116.
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A Política de Enfretamento a violência de Gênero no Brasil e a atuação da ONU
Mulheres.
Bárbara Cristina Mota Johas1
RESUMO:
A desigualdade de gênero, e os fenômenos que dela decorrem, tornou-se, no último quartel
do século XX, centrais tanto para as análises acadêmicas de diferentes áreas quanto para a
luta de diferentes movimentos e atores sociais. Entre os efeitos derivados de uma sociedade
estruturada sobre a desigualdade entre homens e mulheres esta o fenômeno da violência de
gênero. Entre estas a violência física se configura como a forma mais extrema de violência
de gênero. No Brasil a incidência deste tipo de violência é quase tão antiga quanto a história
de nossa formação social, recebendo tratamento legal apenas no ano de 2006 com a
promulgação da lei Maria da Penha. Esta lei foi produzida a partir da denúncia e
condenação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA do caso da
farmacêutica Maria da Penha que fora vitima de violência domestica e que não obteve
sucesso no tratamento de sua denúncia pelos órgão brasileiros competentes. A partir da
promulgação da referida lei foram desenvolvidas diversas políticas públicas de combate a
violência de gênero no país, a presente proposta de artigo visa analisar a construção desta
política a partir da analise documental de dois documentos : Volume I - Política Nacional de
Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; Volume II - Pacto Nacional de Enfrentamento
à Violência contra as Mulheres. Para além da análise da estrutura da política nacional o
artigo pretende compreender as formas de inserção da ONU Mulheres no combate a
violência de gênero, isso será efetuado através de uma análise dos projetos desenvolvidos
pela instituição neste campo especifico de atuação.
Palavras-chave: Violência de Gênero, Políticas Públicas, ONU Mulheres.

Introdução
O fundamento da legitimidade do exercício do poder político configura-se entre os
temas que gravitam no centro do debate da teoria politica. Neste sentido, o debate acerca
da teoria democrática vem se ampliando desde o final do século XX, esta expansão esta
diretamente relacionada com o florescimento dos movimentos de reivindicação social que
apresentam como ponto central de suas reivindicações a possibilidade de que grupos
sociais historicamente marginalizados e inferiorizados, passassem a discutir sua inserção
no cenário democrático. Esta relação entre a dimensão teórica e prática dos fundamentos

1

Professora Assistente de Ciência Política - UFPI e líder do grupo de estudos em teoria política contemporânea -DOXA;
Teresina-PI; barbarajohas@yahoo.com.br.
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e funcionamento da democracia está presente, de forma muito singular,

na teoria

feminista na medida em que esta é ao mesmo tempo uma teoria que propõem repensar
as bases de formulação da própria teoria ao propor uma nova epistemologia e é um
movimento prático-político de luta por direitos para as mulheres evidenciando as relações
entre a democracia liberal contemporânea, categorias de gênero, marcadores sociais da
diferença e desigualdades no campo politico e econômico, o objetivo geral deste artigo é
demonstrar o desenvolvimento tanto da teoria feminista quanto da sua atuação prática no
mundo contemporâneo. Inicialmente este artigo procura apresentar a “ampliação” do
espectro participativo no interior das teorias da democracia, em especial procura-se
problematizar a relação entre o Estado e a sociedade civil na “disputa” pela definição da
agenda pública e a forma como esta interação se deu no caso brasileiro. Para em seguida
apresentar de forma resumida os principais temas apresentados pela teoria feminista afim
de subsidiar a discussão acerca do ativismo feminista na produção de políticas públicas
de combate a violência no Brasil.
No Século XX Simone de Beauvoir, ganha notoriedade na discussão sobre a
participação e construção feminina na sociedade, tornando-se referência para as
militantes feministas. No entanto, é importante ressaltar a distinção feita por Beauvouir,
acerca

das diferenças entre o campo teórico e o movimento feminista entendido

enquanto prática de luta. Diante desse princípio de divisão entre o teórico e prático, este
trabalho se concentrará na discussão teórica, para poder compreender a formação
desses movimentos no mundo e a participação dos mesmos dentro da relação Estado e
sociedade. Entretanto apesar da distinção, é importante destacar que essa análise só é
possível a partir da compreensão de que

teoria e prática estão pressuposta no

movimento tanto da historia do feminismo quanto de suas formas de atuação, formando
um conjunto crítico acerca da imbricação entre gênero e democracia. Embora a história
do feminismo remonte a séculos anteriores, sua difusão no século XX impulsionou a
proliferação de inúmeras perspectivas teóricas à medida que se analisa a problemática de
inserção da mulher nos contextos políticos e sociais. Embora o feminismo possa ser
compreendida como que formando um rigoma, ou seja, marcado por uma profunda
diversidade um ponto comum das analises feministas é o olhar sobre a questão da
desigualdade de gênero, que serve assim como calibrador do pensamento feminista.
No entanto, para entender esse calibrador, é preciso primeiramente compreender
que existem categorias de gênero, e que o feminismo historicamente se desenvolve
exatamente no debate sobre o que é o gênero, ou seja, as diferentes matrizes teóricas
que compõem o feminismo como teoria estão relacionadas, entre outras coisas, à forma
como o gênero é definido por esta matriz de pensamento. Entre as acepções possíveis
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acerca do gênero a percepção mais clássica e naturalizada é aquela que entendendo o
gênero de forma binaria, ou seja, pressupõem a existência da identificação do masculino
e do feminino como as duas formas possíveis de manifestação e existência do gênero. Na
contramão desta interpretação esta
estabelece uma forte

a concepção difundida por Judith Butler, que

crítica ao binarismo, segundo a autora a compreensão binária do

gênero é uma construção da sociedade patriarcal, heteronormativa e cisnormativa2,
entendendo então que o gênero não é fixo e pode se performar através da construção
social da pessoa, essa categoria é mas conhecida como teoria queer. Diferentemente
das teorias de gênero o feminismo fundamentalmente se concentra na discussão sobre a
desigualdade dentro da concepção binaria, ou seja, trabalham sob a ótica da relação
entre o sexo masculino e o feminino na construção dos papéis de gênero e na produção
de subalternidades a partir destas construções sociais.
Quando a teoria volta seus olhos para os problemas da desigualdade entre os
gêneros, uma das interpretações possíveis acerca deste fenômeno foi fornecida por
Pierre Bourdieu a partir do conceito de violência simbólica. De acordo com o autor é a
partir da violência simbólica3, cometida pela falta de reconhecimento da categoria
feminina na sociedade, que a desigualdade de gênero se desenvolve, seja nos âmbitos
políticos, econômicos e sociais, esta interpretação permite ao feminismo, mais não
apenas a ele, desenvolver uma crítica ao proeminente princípio da igualdade, dentro da
teoria democrática. É importante entender que assim como a diversidade da teoria
feminista, a teoria democrática possui uma infinidade de interpretações acerca da relação
entre sociedade e Estado, o que significa que a própria democracia, enquanto conceito
normativo, será fruto de disputas. Uma das contribuições mais interessantes do feminismo
neste sentido é o fato de que ele, enquanto uma teoria política, coloca em xeque
pressupostos básicos do fundamento da teoria democrática, tais como a separação entre
público e privado e a questão do monopólio legítimo da violência pelo Estado. Neste
sentido a critica feminista a pressupostos naturalizados no interior da teoria política coloca
a questão do exercício do poder político sob um novo olhar requerendo uma analise mais
profunda sobre a forma pela qual não só o poder politico é exercido mais a própria ótica
sob a qual o conhecimento é produzido. Compreender as criticas feministas às teorias
democráticas preocupadas com a participação e deliberação politica torna necessário

2

Se relacionam as práticas sociais que identificam como correta a relação simbiótica entre orientação

sexual e sexo biológico e, a partir desta interpretação, marginalizam toda forma de orientação sexual
que não esteja em concordância com o sexo biológico que o individuo possui.
3Conceito de Pierre de Bourdieu, para coação que se apoia no reconhecimento de uma imposição
determinada, seja social, econômica ou simbólica, sendo o meio de exercício do poder simbólico.
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compreender as formas como se relacionam os conceitos de participação, democracia e
sociedade civil dentro das próprias teorias democráticas.
Estado, sociedade civil e movimentos sociais: cooperação e conflito na definição das
politicas públicas.

Não é incomum, tanto nos debates acadêmicos como nos embates políticos, o
diagnóstico de acordo com o qual a democracia representativa estaria em crise. A explosão
de movimentos sociais que questionam seus limites espaciais – agora não mais nacionais
dizem alguns - e as antigas formas de manifestação na esfera pública, levaram teóricos e
teorias a (re) pensar suas propostas analíticas e normativas sobre assuntos que são objeto
de conflito, ao que parecem, irreconciliáveis. Estamos falando de temas como justiça,
democracia, tolerância, esfera pública e seus termos correlatos.
Para uma teoria da democracia preocupada com a participação e com a ação política
- tema mais geral desta pesquisa - a existência de movimentos cujos atores, ao
questionarem as regras do jogo democrático-representativo, colocam em suspensão a
própria possibilidade de agirem nos espaços públicos como atores políticos, apontaria para
os limites da capacidade de uma formulação que continua apenas a reforçar o aspecto
representativo da democracia . Dessa percepção de que a teoria não era mais capaz de
abarcar os mais diversos apelos das ruas, reformulações no campo da teoria passaram a
ser cada vez mais urgentes. É nesse espírito que Archon Fung e Joshua Cohen4 iniciam
seu texto “Democracia Radical” os teóricos partem da percepção de acordo com a qual, ao
longo dos anos 2000, ideais radicais sobre a democracia ressurgiram como uma força
intelectual e política de peso que, de modo algum, poderiam ser simplesmente ignorados.
O problema a ser enfrentado pelas teorias políticas da democracia é grave. Atores
sociais, dos mais diferentes espectros do ideário político, tornam-se cada vez mais céticos
quanto, de um lado, a capacidade regulatória dos estados nos limites nacionais e, de outro,
desacreditam que democracias convencionais5 poderiam ainda responder aos esforços,
demandas e realidades dos(as) cidadãos(ãs) comuns. Se as pessoas que ocupam os
espaços públicos reiteradamente acusam as democracias convencionais de não

4

Estes autores não estão sozinhos nesta temática. Podemos citar Mouffe; 1995 (com uma interpretação ainda
mais “radical” na medida em que desenvolve seu conceito de agonismo); e Young; 1991.
5
Por democracias convencionais entende-se “os sistemas de representação competitiva em que os cidadãos são
portadores de direitos políticos, dentre eles os direitos de expressão, associação e sufrágio, os cidadãos
manifestam seus interesses por meio do exercício dos direitos políticos, em particular por meio do voto em seus
representantes, nas eleições regulares; as eleições são organizadas por partidos políticos rivais e a vitória
eleitoral significa o controle do governo, o que dá aos candidatos vencedores a autoridade para moldar as
politicas públicas por meio da legislação e do controle que exercem sobre a administração” ( FUNG e COHEN,
2007: 221).
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representarem suas posições ou de serem incapazes de se sensibilizar e agir a partir de
suas demandas o que as teorias políticas preocupadas com a relação entre legitimidade e
instituições democráticas ainda tem a dizer?
Se nos aproximamos um pouco mais do argumento mais geral formulado pelas
teorias da legitimidade democrática podemos ter dimensões do problema teórico-prático que
precisava ser enfrentado. Entre as teorias preocupadas predominantemente com a
participação e com a deliberação6 existe uma compreensão comum segundo a qual os
Estados Democráticos de Direito possuem sua legitimidade assentada na existência tanto
da ampliação da participação política quanto na garantia de procedimentos deliberativos que
possibilitam a formação de processos discursivos no interior da esfera pública. A
legitimidade democrática residiria, portanto, na existência de procedimentos que permitem a
associação entre participação, processos discursivos públicos e as estruturas do Estado.
Dito de modo resumido, a legitimidade democrática seria resultado da interação entre a
deliberação, a participação e a política.
Podemos agora compreender porque durante a primeira década do século XXI o
tema central das teorias democráticas foi o de “ampliar” o escopo participativo da
representação clássica para abarcar aquelas demandas de efetividade da participação. Tal
debate centrou-se na análise da estrutura institucional que os Estados Democráticos de
Direito disponibilizam

para a participação dos atores da sociedade civil,

mais

especificamente, o problema a ser enfrentando seria o de formular diferentes desenhos
institucionais que possibilitariam a participação política7. Em especial, debateu-se o impacto
que a institucionalização da participação social nos processos de definição de agendas
públicas e da normatização do direito poderia produzir sobre as organizações da sociedade
civil8.
A partir de 2008 esta questão ganhou novos contornos acadêmicos iniciados com o “esforço
de revisão conceitual a partir de diferentes enfoques e variadas instâncias empíricas”
(LAVALLE; SZWAKO, 20015, pg 159) acerca da relação entre Estado e Sociedade. O
6

Estamos cientes que participação e deliberação não são sinônimos e que representam diferentes matrizes
teóricas no interior das teorias democráticas, a apresentação aqui produzida visa apenas circunscrever o pano de
fundo teórico que sustenta esta proposta de pesquisa.
7

Estas questões foram longamente debatidas pela área e ficaram conhecidas academicamente como o debate
sobre a “importância das instituições”, alguns trabalhos nesta área são: COELHO, V. S. P. Participação e
Deliberação: teoria democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed;
LUCHMANN, H.LIGIA A democracia deliberativa: Sociedade Civil, Esfera Pública e Institucionalidade. Santa
Catarina. PPGSP/UFSC; Caderno de pesquisa, n 33, novembro 2002,34. GUGLIANO. A &CORTES V.
SORAYA. “Entre neocorporativistas e deliberativos: uma interpretação sobre os paradigmas de análise dos
fóruns participativos no Brasil”, Dossiê, 2010, n 24
8

Para ver este debate no campo internacional ver: HABERMAS (1994, tomo II, cap: VII, VIII); BOHMAN e
REHG (1997); COHEN (1997/ 2000) e ARATO e COHEN (1994). Para este debate no Brasil ver: AVRITZER
(1997; 2003;2009); COSTA (1994); LUCHMANN (2007); LAVALLE e VERA (2009); COELHO e NOBRE
(2004);DAGNINO (2002); TATAGIBA (2002).
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objetivo passou a ser, então de superar a dicotomia cooperação/cooptação utilizada como
resposta à questão, que orientou os estudos até então, a saber, “se a aproximação do
Estado e da sociedade civil, através dos mecanismos de ampliação da participação política,
permitiriam um processo de cooptação do Estado sobre estes atores reduzindo e/ou
impossibilitando o aprofundamento da própria participação”. Esta revisão conceitual
procurou, de acordo com Lavalle e Szwako (2015), propor novos termos/conceitos que
permitissem uma avaliação menos dicotômica e mais relacional com vistas a permitir a
construção de diagnósticos mais eficazes sobre a complexidade institucional e democrática
brasileira9.
Tendo em vista que tanto a perspectiva deliberativista, quanto a participacionista
conferem peso considerável para a relação entre participação política-deliberação e
formação de legitimidade. Sendo assim, um desafio fundamental (não mais no plano apenas
teórico) se apresenta: a necessidade de uma análise que se debruce sobre os tipos de
mecanismos que estão em operação nas democracias e que reforçam, ou não,
entendimentos sociais consolidados e/ou possibilitam espaços para a criação de novas
formas de compreensão social10. Em grande medida, é possível dizer que a literatura
especializada converge para a perspectiva de que as instituições têm grande importância no
modo pelo qual se dá a participação, sua intensidade e amplitude, o que produz como
problemática central definir de que modo é possível “medir” a participação, ou seja, qual
método e metodologia poderiam ser empregados para mensurar" a capacidade substantiva
da participação dos cidadãos nos espaços institucionais. Estas análises permitem uma
interpretação, também nova, da relação entre Estado, sociedade civil, atores sociais e
opinião pública, que é de grande relevância para a análise das novas formas participativas
surgidas no fim do século XX e início do século XXI. Diante do exposto até o momento, cabe
a pergunta: Qual a contribuição deste corpus teórico quando pensamos o Brasil e suas
formas de participação política?
No Brasil, as discussões em torno da participação política passam a ecoar de
maneira mais latente e com um perfil específico no contexto da redemocratização e da
Constituição de 1988, conhecida também como “Constituição Cidadã”. A participação
recebe aqui uma nova conceitualização, antes entendida como popular, ela passa, em 1988,
9

Sobre esse debate cf.: ROMÃO (2010) ; ABERS e KECK (2009); ABERS e VON BULOW ( 2011);
AVRITZER (2012);LAVALLE e BULOW (2014); GURZA e SZWAKO (2015)
10
Uma coisa é a discussão normativa sobre os fundamentos da participação política no contexto da produção da
legitimidade democrática , outra coisa, bastante diferente, é a investigação sobre as possibilidades reais da
participação e seus efeitos na formulação de políticas públicas. Uma pesquisa pode partir do pressuposto
normativa de acordo com o qual a participação é elemento fundamental para a produção de legitimidade
democrática, mas essa não é uma afirmação que pode ser "testada" empiricamente. O que podemos avaliar, do
ponto de vista dos processos reais de formação de vontade e de política, são os efeitos e os caminhos da
participação na elaboração das políticas. Avaliar de o resultado é mais ou menos "legítimo" não é tarefa de uma
teoria empírica.
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a ser definida como participação cidadã, e esta modificação não possui um cunho apenas
qualificativo. A participação passa a adquirir uma feição mais abstrata, não se restringindo
apenas a participação eleitoral, sendo definida como um direito de cidadania. O que
demandaria, por sua vez, a construção de espaços de exercício deste direito. Assim, a
Constituição de 1988 inaugura no Brasil um modo de articulação da participação social
bastante peculiar.
A participação social aproximou-se da definição de políticas públicas. A relação
estreita entre estes dois termos está ligada também ao modo como as políticas públicas
passaram a ser entendidas. Este conceito vai se distanciando do entendimento de uma
política eminentemente técnica feita por e para especialistas e vai se aproximando de uma
compreensão de política pública enquanto campo de participação civil e de disputa por
projetos societários. Desta forma, o campo de definição de agendas e de ações específicas
das políticas públicas passa a ser o espaço por excelência da participação da sociedade
civil. Daí nasce a necessidade de pensar sobre os desenhos institucionais que permitiriam o
efetivo exercício da participação enquanto direito. No caso brasileiro, estes desenhos
estiveram, portanto, atrelados às dimensões das políticas públicas estatais. (Conf.
AVRTIZER,2007;2011; NAVARRO, 2003;MARQUETTI 2003,entre outros).
O livro “Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: Estratégias de Avaliação”
organizado por Roberto Pires faz um importante “balanço” acerca das análises brasileiras
sobre a importância do desenho institucional. Em linhas gerais, é possível argumentar que o
aparato das teorias deliberativas foi operacionalizado pela produção teórica brasileira como
ponto de partida para análises que pretendiam olhar para as instituições participativas que
surgiram na década de 1990. Esta ampliação ocorreu em dois grandes grupos.
Há trabalhos que focalizaram suas análises no exame da ampliação das formas de
deliberação - efetividade da deliberação (PIRES,2011). Tais análises produziram como
resultado trabalhos que investigaram as formas participativas no Brasil nos últimos 15 anos
em um conjunto diverso de instituições (Conf. AVRITZER, 2011;WAPLER, 2007;
NAVARRO,2003). Uma primeira abordagem, mais centrada na perspectiva teórico-analítico
que parte

dos debates internacionais acerca da deliberação, desenvolveu uma

interpretação dos momentos deliberativos. O aspecto fundamental ali era o de compreender
as formas de participação democrática não como uma sequência homogênea de fatos, mas
como uma sequência de momentos, alguns mais deliberativos que outros (Conf.
ABERS,2000;PIRES;VAZ,2010).
Podemos

apresentar como exemplos desta perspectiva os vários estudos

empreendidos acerca dos conselhos gestores de políticas públicas nas áreas de assistência
social, saúde e políticas urbanas. Outro segmento de análise que se desenvolve é o que
está direcionado para os problemas e/ou limites deliberativos das instituições participativas,
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estes trabalhos são marcados sobretudo por análises críticas acerca da própria dimensão
da deliberação em si mesma.
Estas análises contribuíram efetivamente para o debate participativo na medida em
que demonstraram que a participação deliberativa envolve, no mínimo, dois momentos, a
saber: o momento da discussão e deliberação no interior das instituições (conselho, OPs,
entre outras), que em geral possuem um caráter fortemente deliberativo, envolvendo atores
da sociedade civil e atores estatais; e um momento posterior da implementação das
decisões pelo próprio Estado, que, portanto, diz respeito diretamente aos atores estatais.
Há um outro conjunto de autores(as) que se dedicaram a investigar a efetividade das
instituições participativas (Conf. VAZ,2011).
O segundo momento desses debates possui um enfoque claramente mais
metodológico. Neste sentido, está centrado na possibilidade de mensurar o efeito
deliberativo das instituições ou de alguns dos seus momentos (Conf, AVRITZER,2011).
Estes debates são focados na dimensão unitária com a qual a democracia deliberativa
opera, ou seja, tendem a concordar com Goodin e sua afirmação de acordo com a qual é
preciso desagregar os diferentes momentos que compõem o processo de deliberação, o que
resultaria em uma abordagem segunda a qual: ao invés de uma democracia deliberativa,
teríamos momentos deliberativos dentro das democracias11.
Colocados todos esses pontos, a perspectiva das análises sobre a participação no
Brasil se veem levadas a problematizar de forma mais crítica a relação entre Estado e
sociedade civil uma vez que as relações entre estas “esferas” possuem uma margem
considerável de indeterminação e uma diversidade de elementos que influenciam de forma
direta e/ou indireta na participação política dos atores sociais ( Conf. COHEN e ARATO,
1994). De acordo com Lavalle e Szwako (2015), atualmente o debate brasileiro sobre a
relação entre estado e sociedade civil tem caminhado para uma reavaliação do diagnóstico.
Contra a tese de acordo com a qual haveriam apenas duas possibilidades de interação entre
estado e atores sociais, a saber, a cooperação e/ou a cooptação, artigos recentes têm
trabalhado com termos como “franjas”, “ativismo de estado”, “fronteiras”, “domínio de
agenda” com o intuito de produzir diagnósticos mais sólidos sobre a complexidade das
democracias atuais e, em especial, sobre a interação entre estado e sociedade nos
processos de formação de políticas públicas.
O resgate dos pressupostos teóricos de uma teoria democrática preocupada com a
participação política, bem como a apresentação de como este debate se desdobra no Brasil,
em especial sob a ótica dos desenhos institucionais da participação política, são importantes
para compreender como a teoria feminista se relaciona com estes pressupostos ora
11

Conforme AVRITZER, 2011, p. 17.
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tomando para si certas compreensões acerca da importância da participação política na
construção da legitimidade democrática, e ora questionando estes mesmos pressupostos. O
resgate do debate brasileiro torna-se importante, para os objetivos deste artigo, tendo em
vista que compreender o processo de produção de políticas de enfrentamento a violência
passa pela compreensão acerca do impacto da moldura institucional sobre a participação
dos movimentos feministas. Na medida em que estes movimentos entram na relação com o
Estado no processo de disputa, não só da produção da agenda pública e da política mais
também como um processo de disputa de saberes, torna-se importante pensar na
complexidade destas formas de interação percebendo como o ativismo feminista e o
ativismo institucional de entrelaçam nos últimos anos no caso brasileiro de forma sui
generis.

DESIGUALDADE DE GÊNERO E PARTICIPAÇÃO FEMININA NA SOCIEDADE.

Uma importante critica feminista ao modelo democrático deliberativo é aquele
fornecido por Iris Young (2014), de acordo com a autora é importante perguntar “quem são
os indivíduos da deliberação?”, em geral quando as teorias apresentam a ideia de um
espaço de deliberação e participação política desconsidera o fato de que os grupos sociais
que lutaram ou lutam por inclusão e igualdade, foram e são até os dias atuais grupos
desconsiderados no processo de deliberação, ou seja, o próprio conceito de deliberação
carrega em si a exclusão de grupos que foram historicamente considerados como inaptos
ao ambiente público entre elas as mulheres, na medida em que estas foram
historicamente associadas ao âmbito do privado. Inicialmente Young procura estabelecer
uma categorização sobre quem atua nos movimentos sociais definindo-os como ativistas..
Os ativistas segundo Young

não podem ser categorizados sob a

proposta de

representação universalista implementada pelos deliberacionistas, ou seja, os indivíduos e
grupos não representam as demandas sociais universais mas sim suas demandas sociais
especificas e não podem, portanto, ser pensados sob a ótica de uma deliberação isenta e
imparcial. compreendendo que os mesmos representam grupos políticos específicos. O
suposto da imparcialidade, de acordo com Young, é um poderoso elemento na reprodução
da exclusão daqueles grupos que não dominam os códigos linguísticos e as condutas
previamente definidas como imparciais além desta dimensão a própria ideia de
imparcialidade é em si a produção de uma interpretação parcial que alça dimensões de
universalidade.
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As decisões produzidas a portas fechadas são a expressão e concretização dos
limites da interpretação deliberacionista de democracia, esta deficiência consiste
justamente na exclusão política e institucional dos ativistas e dos movimentos sociais que
em geral apresentam bandeiras e demandas setoriais que são previamente excluídas por
uma teoria que se pretende imparcial e universalista. É nesse contexto que o feminismo
tem travado uma luta lenta pela implementação efetiva do lema da segunda onda do
feminismo “o pessoal é político”, ou seja, as demandas especificas das mulheres são
temas do mundo público e que devem ser apresentadas por aquelas que são acometidos
por estas demandas. Sua trajetória por reconhecimento e garantia da inserção nas
decisões do poder publico, é anterior ao processo democrático, entendendo-se que
mesmo com as transições dos sistemas autoritários para aqueles marcados pelo sufrágio
universal a condição política das mulheres continuam subalternizadas por um espaço
público que exclui as demandas feministas como demandas privadas.
A desigualdade entre o ator feminino e masculino é pauta bem antes de Simone de
Beauvoi que discorre sobre a identidade feminina como construção social. O tema da
desigualdade de gênero já fora percebida na

Grécia antiga, quando a igualdade

intelectual e moral das mulheres em relação aos homens já eram defendidas por figuras
como a filósofa Hipatia de Alexandria, ou quando na idade media Cristina Pizán
denunciava à inferioridade feminina ligada as condições sociais. Entretanto a construção
de uma critica que pauta a desigualdade de gênero e a sua representação na esfera
pública, só é concebida através do movimento feminista que surge no século XVIII.
Um importante marco histórico na produção das lutas feministas é o momento logo após a
revolução francesa, a organização da luta revolucionaria e seus desdobramentos
desencadearam uma discussão acerca da representação política feminista, estas
percepções deram impulso a criação da Sociedade das Mulheres Republicanas na
França, neste movimento os direitos, tais como liberdade de expressão se tornam parte de
uma intensa pauta, colaborando para a desencadeamento da conquista de um conjunto de
direitos para as mulheres que foram significativas no avanço das lutas feministas. Com a
visibilidade e conquistas do movimento feminino revolucionário francês, inicia-se um
intenso processo de reflexões sobre a relação desigual de direitos entre

mulheres e

homens e é nesse cenário que as ideias passam a se propagar no mundo. Na Inglaterra o
feminismo se desenvolve e consegue torna-se amplo e de grande alcance com Mary
Wollstonecraft (1759) que pela primeira vez descreve e analisa sistematicamente

as

raízes da opressão sofrida pela mulher, em seu texto “Uma Reivindicação dos Direitos das
Mulheres”, a publicação do livro de Wollstonecraft se torna um marco para a produção da
teoria e desenvolvimentos dos diversos movimentos femininos. É a partir deste marco, que
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é possível compreender as diferentes fases pela qual passa não só a teoria feminista mas
também a evolução da luta pratica do movimento feminista.
A primeira fase do feminismo surge assim com Wollstonecraft, intitulada de uma
fase de feminismo liberal, na medida em que as lutas do movimento de mulheres estavam
relacionadas a conquista de direitos civis de inserção social, neste sentido estas lutam
não tocavam de forma mais incisiva na dimensão da subordinação das mulheres e em
uma luta por transformação social. Construído sob a luta pela conquista de direitos tais
como: direito de educação, direito ao voto e igualdade no casamento, este período
feminista é marcado por um intenso momento de mobilização e conquista de direitos,
entre os movimentos mais famosos deste período esta a emergência do movimento
sufragista. O movimento das sufragistas foi uma organização de mulheres pelo direito ao
voto feminino, este primeiro campo de lutas foi compreendido como um importante passo
a ser alcançado no horizonte das lutas feministas pois consistia na porta de entrada das
mulheres na dimensão das disputas políticas. É importante frisar que neste movimento
lideres como, Elizabeth Cady Stanton e Susan B Anthony, se destacavam como
defensoras da abolição da escravatura no EUA, construindo assim uma relação entre a
escravidão negra e ausência feminina na política, de acordo com estas teóricas mesmo
com toda a luta feminina pelo voto, ainda havia mulheres escravizadas, que não eram
reconhecidas como seres atuantes da sociedade e do feminismo, o que evidenciava que
mesmo com o sufrágio feminino a libertação das mulheres estava também relacionada
com as diferentes formas de ser mulher nas sociedades contemporânea. Embora
escravas tivessem participado deste cenário politico, como Sojourner Truth, oradora
politica, que foi escrava e empregada doméstica, é possível reconhecer que a pauta de
raça não era debatida a ponto de compreender a necessidade desta em todo o processo
histórico da luta feminina, entendendo também que a falta de representação dos
diferentes segmentos que compõem o feminino é uma dos marcos desta primeira fase,
refletindo a desigualdade dentro do próprio feminismo.
O século XIX apresenta o nascimento da segunda fase do feminismo marcado por
uma reflexão mais próxima ao debate econômico e de classe, entre as feministas desta
fase

Flora Tristan apresenta uma teoria que busca problematizar a ligação entre a

condição da classe proletária e a opressão feminina. Para ela a dominação masculina se
torna reflexo da dominação Burguesa, o que torna as questões de desigualdade entre
mulheres e homens uma pauta secundária e derivada da questão de classe. Entretanto é
preciso ter em mente que existe uma pluralidade do pensamento feminista socialista, com
Clara Zetkin, Alexandra Kollontai e Emma Goldman. Zetkin aborda a questão da
necessidade da participação feminina na politica, questões estas que passam a ser
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pautadas dentro do movimento operário, estas proposições colocam Clara Zetkin como
uma das lideres de um pensamento de inclusão feminina e disputa na tomada de decisão.
Kollontai por sua vez é uma importante autora quando analisamos a revolução russa, isso
devido a sua forte atuação política em especial ao tornar-se a primeira embaixadora da
Europa, e posteriormente

torna-se ministra no regime Bolchevique, entras a pautas

defendidas por Kollontai estão a defesa pela existência de relações fora da estrutura de
casamento, e da responsabilidade coletiva sobre as crianças e o amor livre. Outra
importante referencia não só em relação ao movimento feminista é Goldman, pioneira na
defesa da legitimidade das relações homoafetivas, destacava-se na luta pela liberdade da
ordem social opressora, que para ela era instaurado nas pautas do feminismo burguês,
através do movimento das sufragistas.
Em 1949, Simone de Beauvoir publica o livro Segundo Sexo, que denuncia a
construção social do feminino, buscando demonstrar como aquelas características
associadas a figura feminina como elementos naturais de sua essência são na verdade a
construção sócio histórica do que é ser mulher e quais seriam suas funções na estrutura
social. A naturalização destes papeis sociais direcionados ao feminino constituem
importante elemento no processo de produção da subalternidade feminina.
As teóricas feministas, focalizada nos papeis de gênero buscam argumentar que
poder e práticas políticas e econômicas são estreitamente relacionados às estruturas e
práticas da esfera doméstica, expuseram o quanto a dicotomia entre público e doméstico,
também reificada e exagerada pela teoria liberal, serve igualmente a funções ideológicas.
O slogan feminista correspondente é, obviamente, “o pessoal é político”. Este slogan
significa argumentar que o que acontece na vida pessoal, particularmente nas relações
entre os sexos, não é imune em relação à dinâmica de poder, que tem tipicamente sido
vista como a face distintiva do político. Em suma, nem o domínio da vida doméstica,
pessoal, nem aquele da vida não-doméstica, econômica e política, podem ser
interpretados isolados um do outro. Portanto, as feministas afirmam que a distinção liberal
existente entre público e doméstico é ideológica no sentido de que apresenta a sociedade
a partir de uma perspectiva masculina tradicional baseada em pressupostos sobre
diferentes naturezas e diferentes papéis naturais de homens e mulheres, e de que, como
concebida atualmente, não pode servir como um conceito central a uma teoria política que
se pretenda efetivamente inclusiva.
Este feminismo desafia a abordagem clássica que assume de forma silenciosa que
um conjunto de atividades, tais como: a criação dos filhos, o cuidado, a domesticidade e a
delicadeza são traços naturalmente femininos e, como tais, situam-se fora do escopo
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público na medida em que fariam parte da dimensão privada da família, e como
consequência não seriam temas de escrutínio público. As feministas têm argumentado
que a divisão doméstica do trabalho, e especialmente a prevalência da mulher à frente da
criação dos filhos, são socialmente construídas, e portanto questões de relevância
política, a produção destes debates e desta perspectiva são de grande relevância para
pensar o processo de inserção dos movimentos feministas na produção de políticas
públicas e em especial na política de enfrentamento a violência que durante muitos anos
foi socialmente compreendida como um tema pertencente a vida privada. Neste sentido a
disputa por políticas públicas se desdobra em formas de luta por reconhecimento das
questões femininas como temas de debate e escrutínio público, dentre os temas que
emergem neste cenário no Brasil está a questão da violência contra a mulher e a
construção de políticas de enfretamento a este problema, importante notar que a
construção desta política no caso brasileiro é marcado pela forte interação com o Estado
na disputa pelo desenho da política, neste sentido passamos agora a analisar como esta
política foi construída no cenário brasileiro e a interação entre estes atores.

A política de enfretamento a violência no Brasil: Feminismo ativista e ativismo
institucional

A afirmação de acordo com a qual as mulheres são vítimas de relações de
dominação e opressão, marcadas pela violência de gênero que se traduz em muitas outras
formas de opressão, está longe de ser contestável. Se o reconhecimento de que a violência
é parte da realidade de muitas mulheres em sociedades democráticas, é urgente que se
investigue quais sãos os entraves que impedem a realização das promessas dos direitos
humanos devidos a todos os seres humanos. Neste sentido torna-se de grande valia
analisar o processo de produção da política de enfrentamento e, concomitantemente, os
possíveis entraves no processo de sua implementação, este processo requer

uma

perspectiva que privilegia o gênero como uma categoria de análise central no que diz
respeito ao caso brasileiro e sua história de combate contra a violência doméstica e de
gênero.

A história do reconhecimento de que a violência contra a mulher poderia ter alguma
especificidade e que mereceria uma resposta institucional particular tem, no ano de 2001,
um marco importante. É nesse ano que o Estado é condenado na Comissão Interamericana
de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA - relatório n°
54/01, caso 12.051), pelo caso que ficou amplamente conhecido como "Maria da Penha". A
referida lei esta relacionada a biofarmacêutica, vítima de agressões domésticas e tentativa
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de homicídio, Maria da Penha, depois de apelar ao Tribunal do Júri do Ceará, sem qualquer
decisão final sobre seu processo e com seu agressor ainda em liberdade, aliou-se ao CEJILBrasil (Centro para a Justiça e o Direito Internacional) e ao CLADEM-Brasil (Comitê LatinoAmericano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher) para acionar a CIDH. A
decisão final da corte internacional foi a de que o Brasil deveria ser responsabilizado por
tolerância e negligência no que diz respeito à violência contra a mulher.

Neste sentido, a OEA também alertou para violação de dois acordos dos quais o
país é signatário: a Convenção Americana de Direitos Humanos (1969) e da Convenção de
Belém (1993). O descumprimento de ambos os tratados foi considerado pela OEA como
seguindo “um padrão discriminatório com respeito a tolerância da violência doméstica contra
mulheres no Brasil por ineficácia da ação judicial”. (I.3, caso 12.051). A condenação pode
ser considerada como um ponto de inflexão nas lutas e combate da violência contra a
mulher. Ao Brasil foi recomendado agilidade e rigor no processamento penal do responsável
pela tentativa de homicídio de Maria da Penha, que, em 2002, foi condenado. Para além do
caso específico, a OEA também orientou que o Estado prosseguisse com medidas para
evitar a tolerância e o tratamento discriminatório em relação às acusações e condenações
de violência contra a mulher.

Como parte desse processo jurídico, atrelado a demandas sociais que se tornaram
cada vez mais intensas, a Lei da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Lei Maria
da Penha - 11.340/2006) é sancionada. O que pode ser caracterizado como avanço devido
à criação de um vocabulário jurídico específico para tipificar crimes de violência doméstica.
A violência contra a mulher, portanto, passa a ser nomeada como violação aos direitos
humanos.

Ainda que a história da criação da Lei Maria da Penha seja entendida como um
capítulo bem-sucedido no processo de consolidação dos direitos das mulheres, de um modo
geral, os números da violência contra as mulheres ainda são alarmantes. Os dados indicam
que, longe de estar eliminada, a violência doméstica ainda figura como uma das mais
expressivas formas de violência contra a mulher. De acordo com o mapa da Mapa da
Violência, publicado em 2015, portanto, nove anos depois da promulgação da Lei Maria da
Penha, o Brasil alcançou a 5ª pior posição no ranking de países com maior índice de
homicídio de mulheres: 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. Se compararmos os
dados que sucederam a promulgação da Lei, é importante notar, observou-se uma redução:
de 4,2 em 2006 para 3,9 em 2007. Entretanto, a queda não se sustentou e, em 2012, os
números indicavam 4,8 assassinatos a cada 100 mil mulheres. O relatório “O poder
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judiciário na aplicação da lei Maria da Penha” é ainda mais contundente. Divulgado pelo
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em 2017, o documento mostra que, apenas no ano de
2016, foram registrados 334.088 novos casos de violência contra a mulher.
Outro importante passo na construção da política de combate a violência contra a
mulher foi a promulgação da lei Nº 13.104, de 9 de março de 2015, que altera o art. 121 do
Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, para prever o feminicídio como
circunstância qualificadora do crime de homicídio, e o art. 1º da Lei no 8.072, de 25 de julho
de 1990, para incluir o feminicídio no rol dos crimes hediondos. Ao criar um março legal que
define a morte de mulheres pelo fato de serem mulheres como um tipo de crime especifico o
Estado brasileiro abre a oportunidade do desenvolvimento de diretrizes especificas para
combater este tipo de violência.
Os casos de feminicídio - o ato extremo da violência contra as mulheres -, durante o
ano de 2016, alcançaram o número de 2.904 novas ocorrências nos diferentes Tribunais de
Justiça Estadual do país. Sobre esse ponto, importa notar que, apesar de elevado, o
indicador é considerado subestimado por não incluir os casos do Tribunal de Justiça do
Amapá, Tribunal de Justiça do Alagoas e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, por
não terem os dados compilados.
A produção da politica nacional de enfretamento a violência contra a mulher tem
como característica a participação de setores da sociedade civil organizada, em especial
participaram das diferentes conferencias representantes de movimentos sociais de
mulheres, tais como AMB (Articulação de Mulheres Brasileiras) e a UBM (União Brasileira
de Mulheres), representantes de diferentes secretarias municipais para as mulheres e
representantes de movimentos feministas, entre outros. A participação destas atrizes sociais
foi um marco importante para o desenho da política e pode ser analisada a partir dos
documentos produzidos a partir das conferências. As políticas públicas de âmbito nacional
destinadas a combater a violência de gênero são formadas a partir de alguns documentos
fundamentais, a saber: Volume I - Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as
Mulheres; Volume II - Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres;
Volume III- Rede de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres; Volume IV - Balanço da
Ouvidoria e Central de Atendimento à Mulher Ligue 180; Volume V- Diretrizes para o
Abrigamento das Mulheres em situação de Violência; Volume VI - Diretrizes Nacionais para
o Enfrentamento à Violência contra as Mulheres do Campo e da Floresta; Volume VII Tráfico de Mulheres. A Secretaria conta ainda com uma pesquisa de âmbito nacional sobre
violência, que recebeu o nome de Mapa da Violência: homicídio de mulheres em 201512.

12

Estes dados podem ser acessados em:
http://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2015/MapaViolencia_2015_mulheres.pdf.
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Ainda no âmbito da produção de políticas publicas de combate a violência um
importante documento é a Diretriz Nacional do Femínicio: Diretrizes para investigar,
processar e julgar com perspectiva de gênero as mortes violentas de mulheres, publicado
em 2016, este documento é o resultado do projeto: Implementação do Protocolo Latinoamericano para investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero no
Brasil, realizado pela ONU Mulheres. Esta é uma entidade das Nações Unidas destinada a
promover distintas tais como o empoderamento feminino, o combate a violência de gênero,
formas de inclusão social das mulheres e políticas de produção da igualdade de gênero.
Importante notar que a ONU mulheres trabalha em parceria com a secretaria de política
para as mulheres e com as diferentes organizações da sociedade civil procurando articular
as diferentes demandas na produção de políticas e programas nacionais. Estas articulações
e a participação de diferentes atores da sociedade civil na política de combate a violência
contra a mulher permitem analisar o papel e o espaço dos atores da sociedade civil na
construção de políticas públicas, defendendo a interpretação segundo a qual as ações estão
ligadas a uma rede complexa de decisões que são construídas no próprio processo e que
são profundamente influenciadas pelo desenho institucional existente, entendendo a
organização feminista nestes espaços como uma forma de ativismo institucional que os
movimentos de mulheres passam a desempenhar como estratégia de inserção política e de
produção de resultados efetivos, por ora denominará este processo de feminismo ativista
que visa, entre outras coisas, utilizar o ativismo institucional como uma forma de repertório
de ação do movimento e produzindo um forma especifica de advocacy ao aproximar-se do
Estado e disputar a produção e o desenho da política pública.
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O direito humano à igualdade de gênero e a divisão das obrigações entre pais e
mães: um breve apontamento sobre o exercício da jurisdição nas varas de
família da Comarca de Teresina – PI
Mariana Cavalcante Moura 1
1. Introdução

A família é uma das instituições/organizações sociais mais conhecidas e
antigas a que se tem conhecimento na história da humanidade, segundo Leandro
(2006, p.52): “é uma instituição basilar a ponto de que, até ao presente, nenhuma
sociedade consegue passar sem ela, apesar de todas as transformações e mesmo
mutações, os pessimismos, os discursos sobre a crise da família”.
Essa onipresença da família nas mais variadas sociedades não fez com que a
mesma se configurasse da mesma forma sempre, ao contrário do que se possa
imaginar, a variabilidade e a mutabilidade é uma das configurações das aglomerações
humanas que foram e são consideradas como famílias. Da mesma forma, a família
não é indiferente às transformações sociais, ao contrário é afetada por ela, bem como
é parte ativa nos processos de transformações sociais, sendo a mesma uma sujeita e
ao mesmo tempo uma autora social:

A família, sendo uma instituição ancestral, universal, de
formação multivariada e culturalmente determinada, tem sabido
resistir e adaptar-se a todas as transformações e mutações
familiares e sociais, tendo ela própria participado, enquanto
“sujeito-autor”, nessa mesma dinâmica social ao longo dos
tempos. (LEANDRO, 2006, p.52)

Nesse sentido, é que ao contrário do que muitos possam pensar, não existe
uma crise ou uma desestruturação da família, mas sim um processo de mutabilidade

1
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do Brasil - OAB, seccional Piauí; Advogada do Sindicato dos Trabalhadores Públicos – SINTRAP do
Município de Caxias – MA.
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dessa e de adequação as novas realidades sociais dentro das quais a mesma existe e
resiste (GOLDANI, 2001. p. 87).
Todavia, inobstante toda a polissemia e pluralidade de significados e
sentidos, é importante termos em conta, que ao menos no ocidente tem prevalecido
uma noção de família mais ou menos fixa:
“Quanto ao conceito de família, apesar de sua complexidade e
discussões sobre o mesmo, a referência comum nos discursos
é o grupo de pessoas que reside em uma mesma casa,
mantém laços de parentesco e dependência e mantém
relações hierárquicas. Ou seja, parece haver um modelo
hegemônico de família que o imaginário das pessoas constrói”
(GOLDANI, 2001, p. 88)
Assim, feitas essas considerações sobre família, passemos ao foco dessa
exposição de ideias a qual se dispõe a traçar um breve apontamento sobre se a
atividade jurisdicional prestada pelas varas de família da Comarca de Teresina – PI
estão adequadas ou não às noções de família estabelecidas a partir da Constituição
Federal de 1988 e das normas nacionais e internacionais de Direitos Humanos que
resguardam o direito à igualdade de gênero. Para essa análise é feita a correlação de
4 fontes/dados:
A primeira é a pesquisa registral do IBGE do ano de 2015 (BRASIL, 2015)
que prova que no Estado do Piauí nas famílias heterossexuais a guarda depois do
divórcio ou da dissolução da união estável é exercida em 78,8% de forma unilateral
pela mulher;
O outro dado parte da pesquisa feita por OLIVEIRA (2014, p. 2891-2892) que
prova que no entendimento dos agentes públicos em exercício de cargos nas varas de
família da Comarca de Teresina as mulheres são consideradas como as mais
apropriadas para desempenhar a tarefa de cuidados cotidianos e, consequentemente,
as mais adequada para assumir a guarda dos/a filhos/as em virtude da dissolução
do vínculo conjugal;
A terceira fonte é a determinação da Diretoria do Fórum de que as mulheres
não utilizem a instalação dos banheiros femininos do fórum para banhar crianças, em
contrapeso da inexistência de espaços apropriados para o cuidado com crianças no
fórum, como fraldários, infantários ou brinquedotecas;
E o último fato diz respeito à pesquisa Retratos da desigualdade de gênero e
raça do IPEA (BRASIL, 2015b) que prova que mais de 40% dos lares brasileiros são
sustentados pela mulher, sendo que dentre esse recorte mais de 40,4% ela é a única
fonte de renda e cuidado.
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O desenvolvimento dessa análise parte da noção de que:
A família tem atravessado todas as épocas de profundas
transformações políticas, econômicas e sociais que, no caso
das sociedades ocidentais, foram passando do predomínio das
organizações estatais de poderes centralizados para sistemas
mais democráticos em que se valoriza, predominantemente, a
liberdade, a racionalidade, a igualdade de oportunidades, e o
indivíduo, (LEANDRO, 2006, p.52)
Logo, em virtude dos novos paradigmas impostos e os criados para as
famílias, inclusive já tendo muitos desses pontos tendo sido absorvido pela legislação
em vigor busca-se compreender em linhas gerais se o exercício da jurisdição nas
varas de família da Comarca de Teresina estão coadunados com o princípio humano
da igualdade, e com os termos previstos na legislação atual.
2 – A família, a Constituição Federal de 1988 e seus desdobramentos:
Em virtude das tensões decorrentes do debate e das lutas encampadas pelo
movimento feminista, vimos acompanhando, principalmente nas últimas décadas,
diversas mudanças nos papéis exercidos e dos locais ocupados por homens e
mulheres na sociedade. Tais modificações são reflexos do esforço para rompimento
com uma ordem sociocultural naturalizada, a qual vem definindo historicamente o
espaço social entre indivíduos e individuas a partir dos critérios de diferenciação e
oposição do sexo biológico. Assim, se pertencente ao sexo masculino (espaços
públicos), e se pertencente ao sexo feminino (espaço privado/doméstico). (SAFFIOTI,
2001; RAGO,1996)
É importante colocar que o estabelecimento dessa divisão social binária,
marcada, sobretudo, por uma cultura patriarcal na qual predomina a dominação
masculina, vêm colocando as mulheres numa condição estrutural de subalternidade.
Assim, sobre elas tem recaído uma gama de violências (patrimonial, física e
psicológica), que mantém e ao mesmo tempo retroalimentam essa desigualdade.
Exemplos práticos dessa realidade são os altos índices de ocorrência de violência
doméstica, a desvalorização das atividades historicamente compreendidas como
femininas,

as

desigualdades

salariais

entre

homens

e

mulheres,

e

a

subrepresentatividade feminina nos espaços de poder, dentre outros. (BOURDIEU,
2017; SAFFIOTI, 2006; HOLANDA, 2013).
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Dessa forma, as lutas mencionadas vêm exigindo alterações em diversos
campos sociais na tentativa de dirimi-las e garantir o direito humano à igualdade e à
não discriminação:
Visando promover a igualdade entre os sexos e a nãodiscriminação das mulheres, a comunidade internacional
adotou, ao longo da segunda metade do século passado,
inúmeras convenções, tratados
e planos de ação, em
conferências internacionais, reconhecendo e afirmando os
direitos humanos das mulheres. (MATTAR; DINIZ, 2012)
No que diz respeito ao campo da família, isso se deve ao fato de que:
A partir dos anos sessenta, as vê, de um membros do grupo,
da crescente ideia de que o amor passa a ser condição da
permanência da conjugalidade, e da tendência a não
diferenciação de funções por sexo nas relações amorosas e
conjugais (MACHADO, 2001, p. 13)
Nesse sentido, considerada essa realidade, e se traçando uma interlocução
entre essa discussão e o campo jurídico, podemos dizer que no que tange à legislação
internacional e a legislação brasileira, muitas alterações foram e vem sendo feitas,
principalmente a partir dos anos 80:
Os anos 1980 constituíram uma experiência política das mais
interessantes, porque as feministas brasileiras traçaram
políticas de alianças com outras forças oposicionistas no
processo de lutas pelas liberdades democráticas, sem abrir
mão das especificidades de suas bandeiras de luta enquanto
mulheres. Como consequência, aumentaram o espaço político
das feministas e seu poder reivindicatório. Um exemplo forte
disto é a Constituição Brasileira de 1988, uma das mais
progressistas do mundo com respeito aos direitos da mulher na
família e no trabalho. (ADRIÃO; BECKER, 2006, p.274)

Assim, a Constituição Federal ao proclamar a igualdade entre homens e
mulheres (BRASIL, 1988), instituiu novas regras para vários campos:
A Constituição de 1988 considera que, para efeitos de proteção
do Estado, família é a união estável entre homem e mulher ou
qualquer dos pais e seus descendentes. Nesse conceito “novo”
de família, ao enfatizar a necessidade de proteção aos
dependentes – crianças, jovens e velhos – a Constituição
Brasileira reconhece o poder simétrico entre os membros da
família. Fica claro, ainda que os direitos e deveres conjugais
são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Estes
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princípios constitucionais, em grande parte regulamentados em
lei, alteram o direito de propriedade das mulheres casadas,
facilitam o divórcio, reconhecem os mesmos direitos legais dos
filhos – independentemente da natureza da filiação (GOLDANI,
1993, p. 72)
Nesse sentido, no que diz respeito à família, o documento findou por revogar
diversos dispositivos estabelecidos pelo Código Civil de 1916:
O Código Civil de 1916, como resultado de concepções da
época, reafirmou as supostas limitações da mulher e a
dominação do homem: “[...] pressupunha a aptidão masculina
para trabalhar, e não a feminina, a quem se relacionava a vida
doméstica, estável, santificada e drasticamente oposta ao
espaço público”. (ALBUQUERQUE; MELO, 2017, p. 10)

Para Dias (2010), tais modificações foram imposições feitas ao Estado diante
das transformações ocorridas na própria família:
A família, apesar do que muitos dizem, não está em
decadência. Ao contrário, é o resultado das transformações
sociais. Houve a repersonalização das relações familiares na
busca do atendimento aos interesses mais valiosos das
pessoas humanas: afeto, solidariedade, lealdade, confiança,
respeito e amor. Ao Estado, inclusive nas suas funções
legislativas e jurisdicionais, foi imposto o dever jurídico
constitucional de implementar medidas necessárias e
indispensáveis para a constituição e desenvolvimento das
famílias.”(DIAS, 2010, p. 33)

Dessa forma, na passagem de um ordenamento ao outro, apresentaram-se
as seguintes mudanças de paradigma na família: de matrimonializada ela passou a ser
pluralizada, de patriarcal à democrática, de hierarquizada à igualitária, de
heteroparental à hetero ou homoparental, de biológica à biológica ou sócio-afetiva, de
uma unidade de produção e reprodução a uma unidade sócio-afetiva, de um caráter
institucional, a mesma passou a ter um caráter instrumental. (FARIAS; ROSENVALD,
2009).
Sendo o Direito de Família uma expressão de sistemas de
parentesco culturalmente construídos, os fenômenos
analisados neste ramo guardam profunda relação com
aspectos sociais. Neste sentido, por vezes o Direito
acompanha transformações culturais por meio de mudanças na
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legislação, por vezes colabora para promover tais mudanças
no imaginário e práticas sociais. (ALBUQUERQUE; MELO,
2017)

Todavia, inobstante o avanço que isso possa ter representado, o que se tem
observado é que: o Poder Judiciário permanece utilizando referenciais da família
hierarquizada e estruturada com base nos papéis definidos para homens e mulheres a
partir da diferenciação biológica dos seres para dirimir as controvérsias que versam
sobre esse campo jurídico.
Lançando essa hipótese sobre as práticas e procedimentos adotados nas
varas de família (unidades fixadas pelo Poder Judiciário para o exercício de jurisdição
de 1ª instância tanto para realizar o casamento civil, como, por consequência, dirimir
as controvérsias surgidas em virtude desse) da Comarca de Teresina, o que
percebemos é que nas mesmas há um reforço dos papéis sociais construídos a partir
da divisão sexual, contribuindo para a manutenção da ordem social na qual à mulher é
relegado o espaço privado e o cuidado com os filhos, favorecendo, então, a
manutenção do poder masculino:
este espaço privado é concebido não apenas territorialmente,
como também simbolicamente, o que confere aos homens o
direito de exercer seu poder sobre as mulheres mesmo que
estas já se hajam deles separado. Isto é tanto mais verdadeiro
quanto mais as mulheres se tenham mostrado independentes,
bem sucedidas financeiramente e, sobretudo, hajam tomado a
iniciativa da ruptura da relação (SAFFIOTI, 2006, p.134-135).
Esse fato tem como contributo também a noção vulgar de que por ser a
mulher “propriedade” do marido, caso esta queira se separar, a mesma “deve” ser
penalizada pela insurgência, já que:
O rompimento com a relação do casal pela mulher é visto como
desobediência ao marido/companheiro e ruptura com a ordem
social e com o contrato familiar. Há um “suposto” no horizonte
do imaginário masculino de que a mulher que demanda a
separação, em uma conjugalidade estável, no limite, troca o
papel
de
esposa-mãe
pelo
de
estar
fora
da
heteronormatividade
predominante.
Fica
cravada
a
representação social feminina da insubordinação, do revide, da
desobediência à ordem familiar masculina hegemônica, e,
quando é vista como “desviante” da regra heterossexual, corre
o risco de receber uma nominação pejorativa. (BANDEIRA,
2009,p. 401).
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Nesse sentido, vê se um imbricado de interesses e conceitos referentes ao
âmbito familiar estão presentes até no momento de dissolvição da união. Assim,
acerca disso passemos à análise dos 4 dados mencionados inicialmente, os quais nos
dão prova de como a igualdade de gênero ainda não é respeitada nesses espaços,
senão vejamos:
3 – Da análise dos dados
Para a análise é feita a correlação de 4 fontes/dados:
3.1: Pesquisa do registro público do IBGE do ano de 2015:
Segundo dados da pesquisa registral do IBGE do ano de 2015 (BRASIL,
2015) no Estado do Piauí a guarda dos filhos após a dissolução do vínculo conjugal, é
exercida em 78,8% dos casos de forma unilateral pela mulher, 5,6% de forma
unilateral pelo homem, e é compartilhada em 12,9% dos casos.
É salutar ressalvar, no que diz respeito à guarda, que a Lei Federal nº 11.698
de 2008, estabeleceu como regra a estipulação da guarda compartilhada entre os
genitores, repartindo assim a responsabilidade entre pais e mães quanto à
manutenção e os cuidados dos filhos. (BRASIL, 2008).
Como forma de possibilitar a divisão de responsabilidades
entre os genitores, a modalidade da guarda compartilhada foi
primeiramente apresentada em 2008, pela Lei n.° 11.698.
Somente em 2014, a Lei n.° 13.058 tornou a guarda
compartilhada regra, rompendo, pois, com os paradigmas de
“homem-provedor” e certificando um novo conceito de
paternidade. Conforme dispõe o artigo 2.° da referida lei,
quando não há acordo entre as partes e as duas são capazes
de cumprir com o poder familiar, haverá compartilhamento,
salvo a eventualidade do desinteresse do pai ou da mãe
relativo a guarda. (ALBURQUERQUE; MELO, 2017)

Contudo, conforme se verifica pelos dados apresentados pelo IBGE, embora
a legislação imponha o compartilhamento da guarda, a concessões da mesma tem
acompanhado um roteiro histórico, ou seja, atribuídas às mulheres, isso se deve,
conforme nos colocam Connell e Pearse (2015, p. 158), porque persistem nos
operadores que atuam nas varas de família de Teresina “[…] ideias rotineiras sobre a
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divisão do trabalho na vida familiar definem as mulheres como donas de casa e
cuidadoras de crianças”.
3.2 - Pesquisa acerca dos discursos jurídicos sobre filiação e cuidados
parentais nas varas de família de Teresina:
O outro dado levantado parte da pesquisa feita por OLIVEIRA (2014), e
apresentada no artigo: “Discursos jurídicos sobre filiação e cuidados parentais nas
Varas de Família e Sucessões de Teresina-PI”, o qual conclui que no entendimento
dos agentes públicos em exercício de cargos nas varas de família da Comarca de
Teresina as mulheres são consideradas como as mais apropriadas para desempenhar
a tarefa de cuidados cotidianos e, consequentemente, as

mais

adequada

para

assumir a guarda dos/a filhos/as em virtude da dissolução do vínculo conjugal;
Quanto ao cuidado, existe um anseio, às vezes até mesmo
apelos, por parte dos/as operadores/as do Direito, para que os
pais participem da vida de sua prole, exercitando o direito de
visita/convivência (que também é direito da criança). Esses/as
profissionais também ressaltam o quanto é prejudicial o
afastamento do pai ou da mãe ocasionado pela alienação
parental. Todavia, a despeito desses incentivos à convivência
parental-filial, um arranjo efetivamente mais igualitário na
distribuição do tempo com a criança – através da guarda
compartilhada com alternância de residências – foi motivo
de rejeição por boa parte do/as entrevistados/as. Existem nos
discursos elementos (...) de que a participação dos homens
pais é considerada inferior ao desejado. Porém, este ainda é
bastante reconhecido a partir do seu papel de provedor. Já a
mãe, ligada à ideia de amor, é considerada como mais
apropriada para os cuidados cotidianos e, consequentemente,
como mais adequada para assumir a guarda dos/a
filhos/as. (OLIVEIRA, 2014, p. 2891-2892)

Nesse sentido, correlacionando a conclusão deste estudo com os dados da
pesquisa do Registro civil público feita pelo IBGE reforça-se a hipótese de que as
práticas das varas de família não estão coadunadas com os princípios de igualdade
previstos na Constituição Federal de 1988. Logo, nessa perspectiva os pactos
internacionais de direitos humanos que resguardam os direitos das mulheres também
não são cumpridos, dando azo ao prevalecimento de ideários de família conflitantes
com as normas produzidas de acordo com os princípios da igualdade.
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3.3 – Determinação da Direção do Fórum de que as instalações do
banheiro feminino para o asseio de crianças:
Caso formos ao banheiro feminino do 2º andar do Fórum Cível e Criminal
Desembargador Joaquim de Sousa Neto, local em que se situam as 6 varas de família
da capital piauiense, veremos afixado na parede um comunicado com os seguintes
dizeres: “É proibido dar banho em crianças na pia”. Em contraponto, no banheiro
masculino, que se localiza no corredor oposto ao banheiro feminino, não há nenhuma
recomendação que impeça os homens de dar banho em crianças na pia, fato que, de
forma comparada, nos faz pensar que: ou é permitido utilizar as instalações do
banheiro masculino para o asseio de crianças, ou, (o que nos parece mais provável) o
mesmo nunca fora acessado para tal finalidade.
Importante frisar que no prédio onde se situam as varas (inaugurado em maio
de 2012), estão instaladas tanto as varas de família, quanto as varas da infância e da
adolescência, ou seja, espaços por onde transitam, e são definidos o destino de
inúmeras crianças. Todavia, apesar disso, no edifício em discussão não há espaço
adequado para estas, como infantário, brinquedoteca ou fraldário.
Com isso fica demarcado que aquele lugar não fora arquitetado para essas e
(com a determinação de que as mulheres não podem usar o banheiro feminino para
promover os cuidados com as mesmas) nem as mulheres que estejam imbuídas de
realizar tal tarefa, ou seja: é um ambiente estruturado a partir da visão androcêntrica e
pela visão adultocêntrica (SAFFIOTI, 2001).
3.4 – Dados da pesquisa Retratos da desigualdade de gênero e raça do
IPEA (2015)
Ainda sobre o assunto, a pesquisa Retratos da desigualdade de gênero e
raça do IPEA (Brasil, 2015b) de uma forma geral, apontou que 40,5% das famílias
brasileiras são chefiadas por mulheres, dentre essas, em 40,4% dos casos a mulher é
a única responsável pelos filhos, ou seja, ela exerce provavelmente de forma solitária
os cuidados com filhos advindos do final de um relacionamento. Em contraponto, nas
chefias exercidas pelos homens (59,5%) a paternidade solo só é exercida em 3,7%
das situações.
Com isso, temos que as obrigações familiares tem se dado de uma maneira
em geral no cenário brasileiro com forte participação, quando não pela preponderância
da atuação das mulheres revelando dessa forma, que a igualdade pretendida pelos
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movimentos feministas e estatuída na legislação, ainda encontra-se num processo de
construção.
4 – Da prevalência da dominação masculina
Dessa forma, o que se pressente, de acordo com o que fora apontado é que
mesmo formalmente tendo sido atribuído às famílias novas significações, fruto, como
já citado, das transformações sociais e das lutas encampadas pelos movimentos
feministas, na maioria dos casos o cuidado com os filhos permanece sendo uma
atribuição apenas da mulher quando dissolvida a união conjugal.
Se, por um lado, há transformações de ordem cultural e jurídica
que indicam a necessidade de atribuições parentais mais
equilibradas, por outro, ainda é presente a concepção de que a
mulher/mãe é naturalmente mais inclinada aos cuidados
domésticos e dos filhos; assim como o homem/pai estaria mais
adaptado a ser o provedor do lar ou das necessidades
econômicas desses.(ALBUQUERQUE; MELO, 2017)

Isso demonstra a manutenção de um imaginário familiar não condizente com
a previsão constitucional, evidenciando, assim, que o campo de disputa que destituiu,
ao menos no campo legal, a legitimidade da família patriarcal, bem como o
prevalecimento dos critérios biológicos para a divisão dos papéis sociais estão em
expressiva atividade.
(...) no que concerne ao sexismo, com todas as práticas e
discursos que suportam a exclusão e a desigualdade, a
questão é ainda mais clara. Nesse caso, não se faz necessária
a
elaboração
sistemática
de
discursos
biologistas
escalafobéticos para justificar uma discriminação que é
claramente social, como no caso dos racismos ou da
homofobia, pois a mulher é, de fato, biologicamente distinta do
homem, em suas especificidades. Assim, parece óbvio
estabelecer uma diferenciação social, pois a natureza já a
estabelecera a priori. As práticas de subjugação da mulher
remontam a tempos imemoriáveis e remanescem mesmo após
a modernidade capitalista e a todas as promessas do
esclarecimento racionalista. Ainda que a dinâmica das lutas
sociais, principalmente, durante o século XX, tenha logrado
êxito no que diz respeito à positivação jurídica de garantias
formais, como a própria declaração de 1948, Oe as
convenções internacionais, as proposições semióticas que
perfazem a cultura das relações intersubjetivas continuam
situando a mulher em patamares de inferioridade. (LEITE,
2015).
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Mas se o imperativo constitucional e todo o ordenamento internacional de
Direitos Humanos que o Brasil é signatário pregam o direito à igualdade, a que se
deve a desigualdade de tratamento imputada às mulheres?
Bourdieu (2017), nos apresenta que isso se deve à predominância da
dominação masculina:
A força da ordem masculina se evidencia no fato de que ela
dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como
neutra e não tem necessidade de se enunciar em discursos
que visem a legitimá-la. A ordem social funciona como uma
imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação
masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão sexual do
trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas
a cada um dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus
instrumentos; é a estrutura do espaço, opondo o lugar de
assembleia ou de mercado, reservado aos homens, e a casa,
reservada às mulheres.(BOURDIEU, 2017, p.22-24)
Essa dominação se inscreve inclusive no próprio direito de família, rompendo
assim com a ideia de neutralidade do direito
“(...) levar em conta o papel do Estado, que veio ratificar e
reforçar as prescrições e as proscrições do patriarcado privado
com as de um patriarcado público, inscrito em todas as
instituições encarregadas de gerir e regulamentar a existência
quotidiana da unidade doméstica(...) os Estados modernos
insreveram no direito de família, especialmente nas regras que
definem o estado civil dos cidadãos, todos os princípios
fundamentais da visão androcêntrica.” (BOURDIEU, 2017, p.
122-123)

Logo, tem-se que as regras ditas “neutras” de aplicabilidade para todos,
partem da visão androcêntrica, o que para Saffioti, (2006, p. 119) ocorre porque “[...] o
poder masculino atravessa todas as relações sociais, transforma-se em algo objetivo,
traduzindo-se em estruturas hierarquizadas, em objeto, em senso comum[...]”. Dessa
feita, a discriminação é invisibilizada.

Considerações finais:
O presente estudo traça um breve apontamento que para além das mudanças
legislativas, para que de fato possamos ter uma adequação constitucional das práticas
exercidas nas varas de família de Teresina – PI e com isso uma jurisdição que garanta
o direito à igualdade de gênero é necessário primeiramente que se problematizem as

105

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

concepções de família que tem permeado as práticas dos agentes que atuam nessas
varas, uma vez que nos dizeres de Goldani:
No Brasil a legislação é bastante evoluída a respeito dos
direitos e igualdade de oportunidades entre homens e
mulheres. Entretanto isto não é suficiente em matéria das
práticas e representações sociais que permanecem sobre os
papéis e as atribuições de homens e mulheres. (GOLDANI,
1993, p. 80)
Assim, compreendendo que a família é uma realidade histórica, social,
passível de transformações, para que se possa reverter o quadro apresentado é
necessário que se empreendam políticas de educação de gênero que possam
problematizar as noções já enraizadas da divisão dos papeis dos homens e mulheres
tanto na sociedade quanto na família, bem como proporcionar uma nova forma de
atuação que de fato tenha um enfoque mais igualitário, compreendendo a mulher
como um ser autônomo e autodeterminado.
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A importância do caso Maria da Penha no combate a violência contra a mulher: uma
batalha em busca da proteção dos direitos humanos na esfera internacional1
Marília Santos Vieira2
Eliane Almeida3
Sumário: 1. Introdução; 2. O contexto histórico dos direitos humanos; 2.1 A
importância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na proteção
dos direitos das mulheres quando da análise do caso Maria da Penha; 2.2 O
posicionamento do Brasil frente aos acordos internacionais direcionados à
violência doméstica antes da Lei Maria da Penha; 2.3 Direitos humanos
enquanto modelo ético capaz de conscientizar o corpo social no cerceamento
da violência contra a mulher. – Considerações Finais – Referências.

RESUMO
Na era patriarcal, a violência contra a mulher não recebia qualquer tipo de previsão
criminosa, pois se tratava de uma questão de cunho privado – resultado da forte
influência dos moldes sociais da época, em que a mulher era submissa ao homem e
vítima de agressões físicas e psicológicas. Na atualidade, apesar da perpetuação dos
direitos humanos, a violência doméstica é facilmente identificada no mundo. No cenário
brasileiro, uma figura importante se destaca: Maria da Penha, pois, ainda que vítima de
violência doméstica lutou pela aplicabilidade de seus direitos. O caso teve repercussão
internacional e apoio da Corte Interamericana de Direitos Humanos na proteção dos
direitos reservados a ela. Diante do exposto, percebe-se que o Direito Internacional teve
importância na garantia de direitos humanos no que tange o combate aos crimes
cometidos à Maria da Penha, e por conseqüência a todas as mulheres. Nesse contexto, o
artigo compreenderá o contexto histórico dos direitos humanos de maneira tal que se
analise a importância da Convenção Americana de Direitos Humanos na proteção dos
direitos reservados às mulheres, acrescido a isso, abordar-se-á o posicionamento do
Brasil frente aos acordos internacionais direcionados à violência doméstica de maneira a
se observar a importância do caso Maria da Penha no Direito Internacional e seu reflexo
no ordenamento pátrio vigente, ademais, buscar-se-á analisar a possibilidade de se
admitir que os Direitos Humanos atinjam a sua aplicabilidade de modo que, a
sociedade, no que concerne, os direitos reservados às mulheres, valorize a dignidade da
pessoa humana, e extinga qualquer ameaça aos bens jurídicos a elas tutelados. Para as
análises em questão, empregar-se-á o método de abordagem dedutivo, com técnica de
pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Violência doméstica; Maria da Penha; Direito Internacional;
Declaração Universal de Direitos Humanos.
1. INTRODUÇÃO
A violência contra a mulher é um fato social que ocorre há séculos no
cenário mundial – fruto de uma sociedade patriarcal, pautada na superioridade do
1 Artigo apresentado ao X Encontro ANDHEP. Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos
nos 30 anos da Constituição Cidadã e 70 anos da Declaração Universal – 23 à 25 de maio de 2018 UESPI.
2
Discente do 5º período do curso de Direito da UNDB.
3
Discente do 5º período do curso de Direito da UNDB.
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homem em relação à mulher. Devido, a essa herança, porém, ainda que na atualidade se
fale no desenvolvimento de direitos humanos resguardados de modo isonômico a todos
os cidadãos, é possível a identificação da violação de diversos direitos tutelados para
resguardar a dignidade da mulher. Fato que por diversas vezes resulta em expressivos
números de homicídios em decorrência da manifestação da violência doméstica/familiar
contra a mulher.
Nessa perspectiva, pode-se aferir que a sociedade habituou-se a conviver
com a violência doméstica. No cenário brasileiro, uma figura importante se destaca:
Maria da Penha – mulher que durante anos foi vítima de inúmeras agressões e tentativas
de homicídio cometidas, por seu companheiro. Fato que a fez ir à busca de seus direitos
no próprio ordenamento jurídico brasileiro, o qual muito embora tivesse o dever de
promover a proteção, sobretudo, da vida de Maria da Penha, acabou se omitindo diante
deste caso. Com isso, o fato teve repercussão internacional e a Comissão Interamericana
de Direitos Humanos, diante disso, se empenhou em promover à proteção à dignidade e
aliviar o sofrimento de Maria da Penha, condenando o Estado brasileiro por negligência
e omissão.
Dessa forma, percebe-se que o Direito Internacional teve importância na
aplicabilidade de direitos humanos no combate aos crimes não somente cometidos à
Maria da Penha, como também a todas as mulheres. Mediante o exposto, é importante
ressaltar que a Declaração Universal de Direitos Humanos completa neste ano setenta
décadas de existência e tem como fundamento a promoção de direitos e, por
conseguinte, o combate à impunidade aos crimes contra a humanidade. Nessa
perspectiva, surge à interrogativa: É possível admitir que os Direitos Humanos atinjam a
sua aplicabilidade de modo que, a sociedade, no que tange os direitos reservados às
mulheres, valorize a dignidade da pessoa humana, e extinga qualquer ameaça aos bens
jurídicos a elas tutelados?
Dito isto, o propósito deste estudo de método de abordagem dedutivo, com
técnica de pesquisa bibliográfica é auxiliar na construção do entendimento do caso
Maria da Penha sob a perspectiva internacional, promovendo a compreensão do
funcionamento das instâncias internacionais mediante o caso em análise, abordando a
aplicabilidade dos direitos humanos nessa esfera. Entende-se que, embora tais direitos
sejam bastante utilizados e debatidos, a problemática pertinente a aplicabilidade destes
no cenário interno, em especial no caso Maria da Penha, está por ser devidamente
compreendida.
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Portanto, vê-se que o tema resultará em discussões que garantirão o
esclarecimento de dúvidas, aprimorarão o conhecimento e promoverão a compreensão
precisa de maneira a acrescentar a relevância do seu debate no âmbito acadêmico, social
e pessoal. Traçando como guia o contexto histórico dos direitos humanos e analisandose a importância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na proteção dos
direitos reservados às mulheres, é que se entenderá a força que o caso Maria da Penha
apresenta no cenário nacional e internacional.
2. O contexto histórico dos direitos humanos
A Declaração Universal de Direitos Humanos (1948), em seu preâmbulo,
reconhece a dignidade e demais direitos reservados à humanidade como isonômicos e
inalienáveis sob o fundamento da liberdade, da justiça e da paz mundial. Essa
concepção de direitos humanos, porém, está intimamente ligada ao entendimento
contemporâneo desses direitos, o qual sugere, antes de tudo, uma observância da
concepção primeira de direitos humanos. Nesse sentido, o início da sua história não está
relacionado a um ato de criação, mas, sim de constatação da existência desses direitos,
já que numa esfera cultural e religiosa eles sempre existiram – são inerentes à vida
humana. A primeira manifestação dos direitos humanos está vinculada a ritos como o
nascimento - o fato de nomear o individuo, o faz detentor de direitos. Logo, são
reconhecidos como direitos naturais. (COMFOR, 2013)
Nesse cenário, a aplicação de direitos humanos é vinculada ao pensamento
cristão, ou seja, o comportamento humano de violação ou não de direito se subjuga ao
comando divino, há, portanto, a necessidade de racionalização do pensamento humano
para que se demonstre um ato como aceitável ou reprovável socialmente. A partir do
desenvolvimento das teorias contratualistas, foi possível expressar as explicações
religiosas, filosóficas e sociais – o pensamento cristão foi agregado ao contratualista de
modo que, a ética e a moral, enquanto direitos inerentes ao homem se universalizassem
e fossem transferidos ao Estado ao mesmo tempo em que pertenciam ao homem.
Entretanto, essa linha de pensamento foi pouco a pouco tida como irracional uma vez
que transfere a titularidade de direitos ao poder estatal. Tem-se, pois, os direitos
humanos sob uma perspectiva idealista. (COSTA, 2012)
Nesse sentido, considerando a historicidade desses direitos, destacá-losemos em sua concepção contemporânea, a qual nos leva ao entendimento daquilo que se
compreende numa visão atual de direitos humanos. Se por um lado, o lema: “minha
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honra é a lealdade”, simbolizava fidelidade incondicional ao exercito nazista, por outro,
sinalizava também, o futuro da explosão de duas bombas atômicas que gerariam a
destruição em massa daqueles que lutavam para sobreviver em meio ao caos. É
justamente nesse cenário, que o debate a respeito dos direitos humanos renasce – a
reconstrução desses direitos se faz necessária para que se recupere o conceito de
dignidade humana a qual foi abandonada em decorrência do totalitarismo. Aqui se
busca enfatizar a universalidade e indivisibilidade – a condição humana torna o
individuo detentor de direitos e por conseqüência titular destes. (ZANATTA, 2008).
Kant (2009) reforça a dignidade enquanto bem intrínseco ao ser humano,
isto porque, o homem não pode ser suscetível de venda e troca como uma coisa/objeto.
Considera-se como parte essencial do homem a ética e a moral as quais cooperam para
aquilo que comumente se denomina de dignidade. Nesse sentido, procura-se, pois, tratar
as pessoas como um fim em si, pois, quando são tratadas como um meio, são impedidas
de expor suas vontades. Diante disso, percebe-se que a racionalização apresenta
importância nesse contexto, em que pouco a pouco se desbota um cenário de guerra, não
para findar uma batalha, mas, para iniciar um novo combate, dessa vez, com o propósito
de perpetuar a paz e almejar a valorização da pessoa humana. (DALSOTTO; CAMATI,
2013)
É em 1948 que surge a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a qual
corrobora para a preocupação da manutenção da harmonia social. Predomina, pois, a
atuação da comunidade internacional no combate aos maus-tratos às pessoas - marco da
constatação da valorização da vida e da humanidade. Desse modo, se desenvolve a
adoção de instrumentos internacionais capazes de prevenir o sofrimento humano e punir
àqueles que desrespeitam a esfera de direitos do outro - atos embasados por preceitos de
liberdade, igualdade e fraternidade. (COMFOR, 2003)
A primeira Declaração de direitos do homem e do Cidadão foi promulgada
em 1789 na França no contexto da revolução francesa, o seu texto não mencionava o
rei, a nobreza, e nem o clero, e deixava claro que a fundação de todo e qualquer governo
são os direitos naturais - quem passava a deter a soberania era a nação e não o rei e
enfatizava no seu texto que todos são promulgados como iguais perante a lei, buscando
por meio disso, eliminar qualquer privilégio. Essa declaração serviu de fonte para outras
declarações como a Declaração Universal dos Direitos Humanos promulgada pela ONU
(Organização das Nações Unidas) em 1948. (COMFOR-2013)

112

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

5

2.1 A importância da Comissão Interamericana de Direitos Humanos na proteção
dos direitos das mulheres quando da análise do caso Maria da Penha.
A manifestação das instâncias internacionais promove maior definição e
alcance dos direitos humanos, nesse viés, a partir da Carta da Organização dos Estados
Americanos (1959) é que se cria a Comissão Interamericana de Direitos Humanos –
órgão da Organização dos Estados Americanos (OEA). Tal fato possibilitou uma análise
universal e específica da situação, de modo a se demonstrar, através de instrumentos
internacionais, os abusos/violação de direitos contra a humanidade. Para tanto, se
especifica a elaboração de relatório para que se objetive a resolução das situações de
violação a bens jurídicos tutelados. (PIOVESAN, 2012)
Diante disso, vê-se que, no cenário internacional, se estabelece instrumentos
de promoção dos direitos humanos com alce mundial. Os sistemas utilizados nessa
esfera são divididos em regionais os quais apresentam tratados próprios e o sistema
geral – Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU).
Esses institutos resguardam importantes direitos reservados a toda humanidade e que
por motivos específicos não têm aplicabilidade eficaz em seu território, tendo a
necessidade de serem analisados pelos sistemas mencionados. No Brasil, há de se falar
em casos em que houve graves violações de direitos e que por força da Comissão
Interamericana puderam ter julgamentos que resultaram na condenação dos respectivos
culpados. (SILVA, et al, 2016)
Nesse sentido, as decisões que forem obtidas pela Comissão tornam-se
fundamentais, sobretudo, quando resultam em processos de responsabilização Estatal.
No cenário internacional que abrange a violência contra a mulher, o primeiro tratado de
que se tem conhecimento é: A Convenção Belém-Pará a qual foi ratificada pelo Estado
brasileiro em 1995. Cabe salientar que tratados servem para garantir de alguma maneira
a ordem social, se internalizam no país quando ratificados, porém, não há
obrigatoriedade de ratificação. O Estado brasileiro quando ratifica o trato, se obriga a
cumpri-lo sob pena de responsabilização quando da violação de direitos.
(GONÇALVES, 2011)
No plano nacional, portanto, o Brasil desde 1995 deve garantir meios de
punição e prevenção contra a violência doméstica. Embora seja obrigado a isso, muitas
vezes deixou de tornar eficaz a aplicação de direitos humanos – um caso fundamental
nessa esfera é o da Maria da Penha. Vítima de violência doméstica, Maria da Penha,
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além de sofrer com as agressões físicas e psicológicas causadas pelo esposo, encarou a
dura realidade de tentativas de homicídio onde uma delas resultou na sua paraplegia.
Diante dos fatos, ela recorreu à jurisdição brasileira a qual não se mostrou eficaz na
garantia e proteção da vida dela. O caso foi então levado para a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA)
por força da vítima que apoiada pelas instituições: Centro para justiça e o Direito
internacional, CEJIL, COMITÊ Latino-americano e do Caribe para a Defesa dos
Direitos Humanos da Mulher, CLADEM teve seu caso reconhecido internacionalmente.
(FERNANDES, 2012)
A Comissão Interamericana, com isso, publicou em 2001 o caso em
relatório proveniente da OEA, que admitiu a negligência e omissão do Estado brasileiro,
uma vez, que as provas contra Marco Antônio Heredia Viveiros, esposo de Maria da
Penha, demonstravam a autoria e materialidade do crime por ele praticado. Diante dos
fatos o Brasil deveria ter condenado Marco Antônio adotando medidas precisas para
puni-lo, porém, o que houve foi tolerância aos atos por ele praticados e por
conseqüência tolerância à violência contra a mulher no Brasil. A Comissão
Interamericana, diante do caso Maria da Penha, pela primeira vez fez uso da Convenção
Belém-Pará para responsabilizar um país, fato que gerou ao Estado brasileiro a
obrigatoriedade de finalizar o processamento penal do caso dentre outras medidas.
Logo, o caso, no cenário que engloba os direitos humanos foi o precursor na
condenação de um país por violência doméstica. (PIOVESAN, 2012)
Com a condenação do Brasil, os fatos promoveram grande repercussão e
muita força tanto no cenário nacional quanto internacional. Medidas como políticas
públicas foram tomadas para prevenir a violência contra a mulher. Em 2006 se
acrescentou ao ordenamento jurídico brasileiro a Lei n 11.340/2006 a qual foi
denominada de Lei Maria da Penha. Esta lei como o próprio nome sugere se deu em
decorrência da condenação do país e é na atualidade reconhecida como uma das
melhores legislações no que concerne o combate contra a violência doméstica. Ela
promoveu o aumento de pena para o agressor, segurança para que a vítima pudesse
denunciar e proporcionou maior probabilidade de condenação. (SILVA, 2016)
Esta Lei proporcionou desenvolvimento do diploma normativo brasileiro,
pois enquanto no texto constitucional (1998) havia dispositivo que previa a obrigação
do Estado em combater a violência dentro do seio familiar sob a justificativa de que a
família é à base da sociedade – art 226 Constituição Federal/88 – por outro lado, este
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mesmo texto se mostrava lacunoso no que tange a prevenção e erradicação da violência
contra a mulher. Nesse sentido, a Lei 11.340/2016, enquanto instrumento normativo
inserido no contexto brasileiro se mostrou capaz de cobrir a lacuna presente no texto
constitucional herdada pelo Legislador Constituinte Originário. Entende-se, portanto,
nessa esfera, a importância da criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a mulher de modo a garantir-se assistência e proteção das mulheres vítimas de
violência. (SILVA, et al, 2016)
Muito embora, a erradicação da violência contra a mulher esteja bem longe
da realidade atual, de acordo com Silva (2016) a criação de leis subjugada a políticas
públicas e maior aperfeiçoamento dos instrumentos judiciais promove o alcance
protetivo a essas vítimas. A Lei em questão não apresenta qualquer restrição em relação
a características da mulher vítima de violência doméstica e familiar – aqui não se
distingue classe social, raça, etnia, cultura... Conforme o art2º da Lei 11.340/2016.
Art. 2o 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, 2006, não paginado, grifos nossos)

Ainda nessa margem, as medidas previstas nessa lei dividem-se em:
medidas integradas de prevenção e medidas protetivas de urgência.

A primeira é

caracterizada pela obrigatoriedade de políticas públicas que devem ser elaboradas pela
União, Estados, Distrito Federal, Municípios e por ações não governamentais de modo
conjunto para que se coíba a violência direcionada ao público em questão. Já as medidas
protetivas de urgência estão voltadas ao modo de agir quando da denúncia de violência
ou ameaça contra a mulher. Nesse caso, deve o magistrado, após o pedido da vítima, se
manifestar num espaço de tempo equivalente a 48 horas garantindo a segurança da
vítima de forma eficaz.
Dessa forma, vê-se que o caso Maria da Penha revolucionou o sistema
normativo brasileiro. É importante salientar, contudo, Marco Antônio Heredia Viveros
foi preso somente em 2002. Destaca-se, pois, a falta de celeridade da jurisdição
brasileira, uma vez que o condenado passou cerca de 15 anos vivendo em liberdade
mesmo após todas as denúncias feitas pela vítima. O caso só foi reconhecido após ser
levado

a

conhecimento

internacional

através

da

intervenção

da

Comissão

Interamericana de Direitos Humanos, desse modo, vê-se que o Direito Internacional
assume um lugar relevante quando da aplicação de direitos humanos direcionado a
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todos os Estados. Casos de violência contra a mulher somente puderam ter o cenário
alterado após a inserção da Lei 11. 340 no ordenamento jurídico brasileiro.
(FERNANDES, 2012)
2.2 O posicionamento do Brasil frente aos acordos internacionais direcionados à
violência doméstica antes da Lei Maria da Penha.
Conforme Piosevan (2012) a internacionalização dos direitos humanos
colaborou para o entendimento de universalidade dos direitos, que foram registrados em
tratados, em conferências, declarações. Antes da existência da Lei Maria da Penha o
Brasil se posicionou diante de alguns acordos internacionais que versavam sobre o tema
dos direitos femininos direcionados à violência contra a mulher, como CEDAW (1979),
a conferência de Viena (1993) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência Contra Mulher (1994).
A convenção sobre a Eliminação de Todas as formas de Descriminação Contra
a Mulher (CEDAW) foi elaborada com 30 artigos mais um preâmbulo, ela foi aderida
pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1979, essa
convenção foi ratificada em 1984. Por ratificá-la o Brasil se responsabilizou a criar
providências de teor efetivo e real para combater as diversas formas de descriminação
existente no território brasileiro. Nesse sentido, o país assinou o Comitê para a
Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) em 1979 e
ratificou em 1984 em plena Ditadura Militar - o país expediu o seu primeiro relatório
nacional no ano de 2002, sobre os anos 1985, 1989, 1993, 1997 e 2001. (SOUZA, 2012)
Cabe salientar que o CEDAW foi o primeiro tratado a dispor amplamente
sobre os direitos das mulheres. Enquanto tal apresenta como comissão de frente duas
propostas basilares: a promoção dos direitos da mulher de forma a garantir a igualdade
de gênero, e repressão de toda e qualquer descriminação contra a mulher nos Estados.
Este tratado promoveu o desenvolvimento de uma ordem internacional que garanta o
respeito à dignidade do ser humano sem, sobretudo, diferenciar a igualdade de direitos
sob uma perspectiva de gênero. Aqui se viabiliza a aplicabilidade da isonomia e
eliminação da descriminação através de instrumentos legais, políticos e programáticos –
voltando-se, pois para eliminação da descriminação contra a mulher em qualquer
âmbito, seja ele privado ou público, incluindo-se nesse cenário o próprio Estado.
(FROSSARD, 2006)
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Segundo Fonseca (2016) outra Conferência de destaque internacional no
combate a violência contra as mulheres foi a Conferência de Viena (1993), por meio
dela as mulheres foram reconhecidas como seres detentores de direitos humanos.
Através dessa proposta foi possível a inserção dos direitos das mulheres e das crianças
pertencentes ao sexo feminino em uma declaração que reconhecesse a dignidade como
direito também pertencente a esse público. A convenção de Viena (1993) ampliou e
renovou o entendimento a respeito da universalidade dos direitos humanos, uma vez
que, afirma a existência de uma interdependência entre os direitos humanos e a
democracia. O Brasil só ratificou essa convenção em 2009, mas durante esse período
aderiu à convenção sobre Eliminação de Todas as formas de Descriminação contra a
Mulher (CEDAW).
A Declaração de Viena de acordo com Fonseca (2016) torna legítima a ideia
de que direitos humanos são indivisíveis, universais e isonômicos. Acentua ainda a
importância que os instrumentos internacionais apresentam na aplicabilidade e proteção
de direitos humanos no contexto interno dos Estados. Renova, portanto, a ideia trazida
pelo postulado kantiano de que a dignidade é fator inerente à humanidade que se
manifesta enquanto um fim em si. Tem-se, nesse sentido, o reconhecimento de direitos
aos grupos mais segregados, oprimidos no meio social em decorrência de fatores
históricos que permeiam todo desenvolvimento da sociedade.
Conforme o DECRETO NO 1973 o Brasil durante o exercício das outras
convenções relacionadas a violência e direitos das mulheres assinou a Convenção
Interamericana para Prevenir e erradicar a Violência doméstica Contra a Mulher que foi
promulgada no território brasileiro em 9 de junho de 1994 em Belém do Pará, no qual o
Brasil assumiu o dever de executá-la e cumpri-la inteiramente em relação aos conteúdos
nela contidos - comprometendo-se à afastar a aplicabilidade de ações fundamentadas na
exclusão, na restrição de direitos sob a justificativa da diferenciação de gênero,
pretendendo pois igualar os direitos entre homens e mulheres
“Art. 1º A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a
Violência contra a Mulher, concluída em Belém do Pará, em 9 de junho de
1994, apensa por cópia ao presente Decreto, deverá ser executada e
cumprida tão inteiramente como nela se contém” (BRASIL, 1994, não
paginado, grifos nossos)

Destaca-se nessa esfera também, a Declaração e Plataforma de Ação da IV
Conferência Mundial Sobre a Mulher - Pequim, 1995. Esta buscou discutir a respeito da
discriminação e inferioridade das mulheres em várias esferas sociais. Contou com um
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grande número de participantes (entre estes se faz importante destacar a presença do
Brasil) e proporcionou avanços no que concerne o reconhecimento da mulher no meio
social. Houve análise das dificuldades em que passam as mulheres no que tange o
exercício pleno de direitos e o desenvolvimento enquanto pessoas humanas. Nesse
cenário, a mulher deixa de ser vista sob a ótica de mera progenitora, para ser tida como
ser capaz de independência financeira, profissional, sendo participante de importantes
instâncias decisórias do meio em que vive – há de se falar, portanto no empoderamento
feminino. (FROSSARD, 2006)
A participação do Brasil na Declaração e Plataforma de Ação da IV
Conferência Mundial Sobre a Mulher, segundo Frossard (2006) promoveu a construção
de políticas públicas de modo que se almeje a questão de gênero como fator isonômico.
Garantiu-se ainda que as mulheres pudessem ser conscientes de seus direitos e
promoveu maior interesse social no reconhecimento da mulher enquanto ser capaz de
executar direitos e de tomar frente de grandes instâncias nacionais e internacionais.
Portanto, a Declaração buscou, não somente, preservar os direitos reservados as
mulheres, como também, incentivou a busca por avanços destes.
2.3 Direitos humanos enquanto modelo ético capaz de conscientizar o corpo social
no cerceamento da violência contra a mulher
No contexto que envolve a violência contra a mulher, há uma “herança”
histórica que deve ser compreendida. Por ser fato que se perpetuou no tempo, este tipo
de violência está intimamente subjugada ao sistema patriarcal – se de um lado cabia ao
homem o uso da força, o sustento da família e da sua propriedade, do outro, cabia à
mulher o cuidado com a propriedade pertencente ao homem, e ainda com a sua prole.
Nesse sentido, facilmente se identifica que estando à mulher no cenário em que se
constitui a propriedade do homem, a ela também cabe ser definida como propriedade do
seu esposo. Logo, se alguma tarefa destinada à mulher não era cumprida ao gosto do
patriarca, este retribuía com atos de violência – fato que não recebia qualquer tipo de
previsão criminosa uma vez que a mulher não era vista sob uma perspectiva
humanizada – a visão que se tinha dela de acordo com Kant (2009) era de coisa.
Na atualidade, muito embora a mulher não seja considerada objeto/coisa, a
violência contra ela nunca foi cessada. Segundo Fernandes (2012) na cidade de
Fortaleza só no ano de 2008 foram registradas 10.425 ocorrências de violência contra a
mulher, fato constatado pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a
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Mulher. Desse modo, pode-se observar que de fato à violência contra este público está
relacionada a precedentes históricos. É evidente que há uma relação de poder,
dominação da mulher a qual está sempre submissa ao homem – as atribuições dadas ao
gênero no sistema patriarcal induziram as relações de violência entre gêneros.
Nessa perspectiva, vê-se que alimentar esses atos corrobora para a
construção de uma sociedade sem ordem e harmonia. Com isso, urge-se a aplicabilidade
de ações a condutas éticas, logo, os direitos humanos devem caminhar junto a este
pensamento. Nesse sentido, a sociedade não deve ter como base para seu
desenvolvimento a desigualdade, descriminação e violência já que isto induz ao
aniquilamento social. Deve existir senso de responsabilidade social, o qual pouco a
pouco é moldado ao Direito Internacional e consequentemente aos direitos do homem.
Renato Janine em entrevista (PEREIRA; OLIVEIRA, 2003) afirma que os direitos
humanos devem ser associados não somente à ideia de que a sociedade tem apenas a
garantia de seus direitos, mas também tem obrigações – isso influencia o corpo social a
construir um Estado que ofereça a proteção dos direitos humanos enquanto conduta
ética.
Nessa esfera, o cidadão diante de uma dada lei que protege um direito
humano não pode simplesmente cumpri-la em decorrência da pena, mas, sim, do senso
de responsabilidade que cada um deve ter com si e com o outro, é justamente isso que
concerne à aplicabilidade de direitos humanos enquanto fator ético social. Com isso, se
a Lei Maria da Penha em seu art5º enuncia que: “configura violência doméstica e
familiar 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”, a
sociedade deve cumpri-la não em decorrência da conseqüência do descumprimento da
lei, mas, sim da consciência ética que a lei traz. Os direitos do homem são construídos
através da certificação de que as necessidades dos homens são ilimitadas, sendo a
conservação de direitos humanos, imprescindível para a promoção da dignidade da
pessoa humana. (PEREIRA; OLIVEIRA, 2003)
Nesse sentido, percebe-se que toda lei protege um bem jurídico e quando
não promove inteiramente a garantia de direitos humanos, torna-se um meio para a sua
aplicabilidade. Desse modo, ela tem o poder de conscientizar a sociedade quando diz
que tal ato é punível, ou seja, é reprovável diante do próprio corpo social. Com isso, o
caso Maria da Penha diante de toda a repercussão internacional garantiu a construção da
Lei 11.340/2006 a qual se volta a coibir a violência contra a mulher e direciona a
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sociedade a observar sua aplicabilidade e reprovar todo ato que vá contra os direitos
reservados a este público. Percebe-se, pois, que o desenvolvimento dos direitos
humanos necessita da consciência moral como fator garantidor de sua existência, uma
vez que diante de uma sociedade imoral e antiética a luta por direitos é aniquilada.
(PEREIRA; OLIVEIRA, 2003)
A ética e a moral demonstram o agir social, segundo Reale (2011) há
valores que não são morais, ao mesmo tempo em que há valores morais – cada homem é
guiado por determinado valor. Nesse sentido, a obediência a uma lei deve se pautar em
valores morais uma vez que a prática criminosa inviabiliza a vida social. Há nesse
cenário de se destacar que Reale (2011) apresenta os valores como um tipo de objeto
especial da consciência. Aqui se destaca a moral social e o dever do direito, a primeira
apresenta um cuidado particular aos deveres que cada um tem para com a coletividade –
a relevância está pautada na prática do bem. Paralelo a isso a de se falar na preocupação
do direito com o bem coletivo – vê-se que os valores assumem importância na
aplicabilidade de direitos. (CARVALHO, 2013)
Nesse sentido, observa-se que os valores têm um caráter universal capaz de
guiar os sujeitos servindo-lhes de referência. Desse modo, a ética e a moral enquanto
valores são capazes de guiar os indivíduos, elas [ética e moral] sempre existiram, porém
são dependentes dos sujeitos para que sejam identificadas. Nessa perspectiva, devem
estar associadas aos instrumentos normativos, sobretudo, aos direitos humanos. No que
tange a violência contra a mulher ainda que se tenha um diploma legal que estimule a
erradicação da descriminação de gênero, punição do agressor, e segurança à vítima é
possível aferir que condutas imorais, ou seja, que estão na direção contraria dos valores
mencionados, encontram-se longe de serem coibidos. (CARVALHO, 2013)
Silvia et al ( 2016) ressalta que somente no ano de 2010, no Brasil, foi
registrado 4.465 homicídios contra mulheres e registrados 70. 285 atendimentos a
mulheres vítimas de violência. Nesse sentido, percebe-se que embora as leis estejam em
completo funcionamento, ainda há identificação significativa de condutas criminosas. A
norma, no entanto , não deve ser entendida apenas como algo que deve ser cumprido,
mas, também respeitado não em virtude da punição e sim da aplicabilidade de valores
inerentes ao ser humano que influenciam no cuidado que se devem ter uns para com os
outros. Portanto, a norma já apresenta um caráter ético apregoado a ela, todavia, sua
aplicabilidade só é efetiva quando se deixa de lado as pré-compreensões machistas,
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desumanas e antiéticas que se teve nas eras mais remotas da humanidade para que não
haja um retrocesso do pensamento humano, mas, sim, desenvolvimento deste.
3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme o exposto, o objetivo deste estudo foi auxiliar na construção do
entendimento do caso Maria da Penha diante da busca pela proteção dos direitos
humanos na esfera internacional e sua importância no combate à violência contra a
mulher. Buscou-se, portanto, a compreensão daquilo que o ordenamento jurídico
apresenta sobre o tema, subjugado aos precedentes históricos dos direitos humanos,
demonstrando a sua relevância perante a sociedade atual. Ademais, diante de toda a
problemática envolta no caso Maria da Penha percebeu-se que a discussão do tema
promove o desenvolvimento do conhecimento das instâncias internacionais resultando
na relevância do tema no meio acadêmico, social e pessoal.
Desse modo, constata-se que por muito tempo a mulher foi vista sob uma
perspectiva particular - propriedade do homem, tendo este, o direito de fazer o que bem
entendesse com ela. Todavia, diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos se
passou a reconhecer a dignidade como valor inerente tanto ao homem como à mulher.
Nesse sentido, a constatação desses direitos diante da sociedade, é destacada não
somente sob aspectos voltados à visão contratualista/idealista, mas, sim, à visão racional
de direitos humanos o que proporciona maior alcance e entendimento destes.
Para tanto, se expõe a importância da Comissão Interamericana de Direitos
Humanos na proteção dos direitos das mulheres quando da análise do caso Maria da
Penha, salienta-se, pois que somente através da força de organismos internacionais é
que se alcançou a resolução do caso Maria da Penha – fato que resultou com a punição
não somente de seu agressor como também do Estado brasileiro por omissão e
negligência diante dos fatos apurados nesse processo de violência doméstica em
específico - devido à pressão sofrida pela OEA, o Brasil cumpriu as convenções e
tratados que por ele foram ratificados. Além disso, destacou-se que o caso em análise
promoveu a construção de um fundamental instrumento normativo para a eliminação da
violência doméstica no cenário brasileiro – Lei Maria da Penha.
Nesse sentido, identifica-se o posicionamento do país frente aos acordos
internacionais,

frisando-se

que

tratados

ao

serem

ratificados

implicam

na

obrigatoriedade de cumprimento de seus signatários. Ademais, analisa-se a
possibilidade dos direitos humanos apresentarem condão para conscientizar o corpo
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social no cerceamento da violência contra a mulher – chegando-se, pois, a conclusão de
que todo direito apresenta caráter ético/moral gerando senso de responsabilidade a todo
cidadão, logo, é capaz de conscientizar quando diz que um ato é punível e, por
conseguinte, reprovável já que não promove harmonia social.
Todavia, ainda que existam instrumentos normativos suficientes para a
promoção do reconhecimento e respeito aos direitos das mulheres, há de se frisar que
estes continuam a ser violados. Muito embora a lei apresente possibilidade de
conscientizar o corpo social, identifica-se uma problemática de valores éticos nessa
esfera. Ainda há de se falar na presença de uma visão machista na sociedade atual, a
qual por diversas vezes corrompe o respeito à dignidade da mulher. Vê-se, pois, a
importância de se trabalhar valores ético-morais na sociedade para que direitos humanos
não sejam vistos apenas por lentes idealistas, mas, sim, pelo conhecimento real das
coisas.
Ainda que se almeje a erradicação da violência contra a mulher através de
políticas públicas e criação de leis, o que se busca é a participação fundamental destas
na conscientização da população. Porém, ainda que não se reconheça como um todo, os
direitos reservados a este público, é importante que diante da violação destes, o
território nacional esteja desenvolvido a ponto de resolver a questão - puindo o agressor
e assegurando proteção a vítima de modo eficaz. Nesse sentido, embora a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos assuma papel importante na proteção de direitos,
há de se frisar de que ela é uma instância subsidiária, ou seja, nem todos os casos de
violação de direitos devem chegar a ela. Para tanto é essencial que internamente se
tenha mecanismos capazes de resguardar esses direitos ainda que a ética e a moral não
alcancem a sociedade como um todo.
Nesse contexto, de aplicabilidade de direitos humanos, o caso Maria da
Penha rompeu os paradigmas de sua época. Numa batalha constante pela conquista de
seus direitos, ela é hoje considerada um grande símbolo da conquista de garantias
reservadas às mulheres. O caso, além de ser importante para a introdução formal de
direitos, sinaliza que diante da impunidade, a mulher, deve ser vista sob a ótica da
humanização de forma que se negue a coisificação. Logo, observa-se a importância da
realização de campanhas de prevenção contra a violência doméstica e a divulgação dos
meios judiciais que promovam a proteção dos direitos humanos reservados à mulher.
Apesar de todos os desafios presentes no caso, e da identificação de que os
valores éticos e morais ainda permaneçam longe de terem a sua totalidade identificada
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no meio social atual, percebe-se que a repercussão deste caso promoveu a concretização
de condutas que estabelecessem o reconhecimento dos direitos das mulheres e o mínimo
de políticas públicas embasadas em valores que garantissem a conscientização e
importância da erradicação da violência contra a mulher. Desse modo, indicou-se o
caminho a ser percorrido para a valorização da dignidade da pessoa humana nesse
contexto. Os mecanismos internacionais, nessa esfera, e a promoção de leis não se
tornam meras vias de passagem na sociedade, e sim pilares fundamentais para o
desenvolvimento social.
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Reeducação de agressores domésticos enquanto Medida Protetiva
de Urgência: a busca de maior eficácia na proteção das mulheres
vítimas por um caráter preventivo

Gabriella Sousa da Silva Barbosa1
Artenira da Silva e Silva2

RESUMO
A violência doméstica e familiar contra a mulher é um fenômeno pandêmico, que afeta
mulheres de todos os países do mundo, independentemente de seu nível de escolaridade
ou renda. Compreendendo-se que o que motiva esse tipo de violência são conceitos
patriarcais introjetados tanto por aquele que agride quanto pela vítima, que se compreende
merecedora da violência sofrida, objetivou-se investigar se a resposta estatal mais comum
para esse tipo de crime, a prisão do agressor, responde aos anseios sociais de diminuição
da violência doméstica. Para tanto, utilizaram-se enquanto procedimentos metodológicos
uma pesquisa documental e bibliográfica acerca dessa modalidade de violência de gênero e
das legislações ocidentais que protejam a mulher agredida, em especial a brasileira. Os
resultados alcançados demonstraram que mesmo com o lapso temporal desde a
promulgação dessas legislações e com o uso do instrumento da prisão do agressor nelas
previstos, não houve significativa diminuição da violência doméstica e familiar e
consequente redução de impactos à saúde das mulheres pelo mundo ocidental. Concluiuse, portanto, pela necessidade de reeducação de agressores, como forma de ressignificar
conceitos por eles introjetados, de modo a garantir a redução da violência, a diminuição da
reincidência e a melhoria na saúde das mulheres. Propôs-se, portanto, para o caso
brasileiro, o uso da reeducação dos agressores no âmbito da aplicação das medidas
protetivas de urgência, dando o caráter preventivo previsto pela Lei Maria da Penha.
Palavras-chave: Violência; Gênero; Reeducação.
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INTRODUÇÃO

A criação da Lei nº 11.340/2006, denominada Lei Maria da Penha, é reconhecida
como um marco para a proteção de mulheres em casos de violência doméstica no país.
Instituída por influência de uma condenação no caso Maria da Penha Maia Fernandes da
Corte Interamericana de Direitos Humanos ao Estado Brasileiro, no ano de 2001, por
omissão e negligência no enfrentamento das questões relativas à violência doméstica
(DIAS, 2007, p. 14), em específico por descumprimento ao artigo 7º da Convenção de
Belém do Pará, assim como aos artigos 1º, 8º e 25 da Convenção Americana de Direitos
Humanos, têm-se que a lei reflete um longo processo de luta dos movimentos feministas e
organizados de mulheres ao longo de décadas no país (CALAZANS; CORTE, 2011, p. 56).
Sob o slogan “quem ama não mata”, na década de setenta, intensificam-se os
debates contra a violência em ambiente familiar, com grande enfoque do tema nas agendas
dos movimentos feministas (CALAZANS; CORTE, 2011, p. 39). É na década de oitenta que
a fortificação dos debates sobre a violência doméstica acaba por impulsionar ações
governamentais em tal temática, a exemplo dos Conselhos Estaduais e Municipais de
Direitos da Mulher de 1983, a criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e das
delegacias especializadas no atendimento às vítimas de violência, ambas de 1985, assim
também da inclusão na Assembleia Constituinte de 88 do inciso I do artigo 5º – igualdade
entre os sexos – e do parágrafo 8º ao artigo 226 – criação de mecanismos para coibir a
violência no âmbito das relações familiares (CENTRO FEMINISTA DE ESTUDOS E
ASSESSORIA, 2009, p. 13).
É nesse contexto que, tomando força tanto na sociedade quanto nas pautas
governamentais, a temática da violência doméstica passa a fazer cada vez mais pressão
para a criação de uma medida legislativa de enfrentamento a este tipo de violência, que
considerasse a situação de vulnerabilidade da mulher agredida. É, pois, quando o Projeto de
Lei 4.559/2004 é sancionado em 2006, sendo a lei nomeada de Maria da Penha como a
reparação simbólica a mesma, fruto da condenação supramencionada ao Estado brasileiro.
(OLIVEIRA, 2013, p.2)
Ocorre que, mesmo diante dos inegáveis avanços trazidos pela criação
legislativa, como a retirada das agressões leves, abusos morais e psicológicos e demais
crimes de menor potencial ofensivo da esfera dos juizados especiais e seu espírito
conciliatório – em prol da continuidade da família (ACRE, 2008, p.5) –, segundo dados de
2010 (FUNDAÇÃO PERSEU ABRAMO/SESC, 2010, p.2), a cada dois minutos cinco
mulheres ainda são espancadas no Brasil.
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Nesse ponto, chega-se a outra inovação no âmbito da Lei nº 11.340/2006: as
medidas protetivas de urgência. Figura sui generis, de natureza jurídica ainda indefinida
tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátrias, são tais medidas, previstas entre os
artigos 18 e 24 da lei, as de mais fácil acesso às mulheres que buscam o auxílio do poder
estatal, sem necessidade de advogado, de modo a, por pedidos de proteção ao Judiciário,
manter a integridade física, psicológica, sexual, patrimonial e moral da mulher vítima de
violência em âmbito doméstico. (PIRES, 2011, p. 125)
Mesmo representando parcela majoritária do acesso judicial nos casos
albergados pela Lei nº 11.340/2006, tais medidas possuem apenas o condão de resguardar
direitos da mulher agredida, o que, por si só não satisfaz o apelo social de punição do
agressor e ou de qualquer medida que de fato possa prevenir a ocorrência dos fatos
trazidos emergencialmente a juízo, em especial pelo processo de naturalização da violência
de gênero, que comumente leva o agressor a não perceber suas ações ou omissões como
violência.
Tal vetor punitivo, previsto nos artigos 17, 20 e 41 a 44 da lei, por sua vez,
também não tem se mostrado atuante, visto a possibilidade de retratação da vítima – a qual,
muitas vezes se vê em situação de dependência econômica e/ou psicológica do mesmo
(ALMUDENA; SILVA, 2015, p. 111) –, inclusive pela intenção de muitas mulheres que
buscam o Judiciário de apenas fazer cessar a violência imediata, mas não a reeducação,
condenação ou punição do agressor (PIRES, 2011, p. 125).
O que se percebe é que, geralmente, a decretação de prisão nos casos de
violência doméstica é uma forma de punir o agressor pela desobediência à medida protetiva
aplicada, e não uma responsabilização direta pelo ato violento ou uma reflexão ou
reeducação do agressor frente à violência de gênero, como expressamente previsto na Lei
Maria da Penha, já que apenas na ínfima minoria dos casos levados ao Judiciário há início
de ação penal. (PIRES, 2011, p. 144-145).
Para que se tenha uma ideia da não punibilidade dos agressores domésticos de
violência contra a mulher, na Vara Especializada de São Luís do Maranhão, desde sua
criação, em 2008, até o início de 2017, foram emitidas apenas 91 guias de execução,
considerando-se que na referida vara tramitaram mais de 15000 processos no aludido
período, evidenciando a impunidade como tônica no trato da violência contra a mulher, que
na prática continua sendo tratada como um crime de menor importância por ser perpetrado
contra um ser humano naturalizado como infravalorado, cujo processo de assujeitação
acaba pautado em uma amputação de tais mulheres no uso do poder (SAFIOTTI, 2004, p.
35).
É diante deste complexo cenário, demarcado pela naturalização cultural,
inclusive em âmbito institucional, percebendo-se a violência doméstica como uma violação
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de direitos humanos muito específica, ocorrendo entre pessoas que possuem forte vínculo
afetivo pretérito ou presente, para além da pretensa superficialidade do velho brocardo “em
briga de marido e mulher não se mete a colher”, mas como um fenômeno pandêmico,
embebido pelo patriarcado na sociedade contemporânea (SAFFIOTI, 2004, p. 58), que se
pretende analisar a possibilidade de aplicação da previsão do artigo 45 da Lei Maria da
Penha, a obrigatoriedade de comparecimento do agressor a programas de recuperação e
reeducação, como

a principal medida protetiva de urgência a ser deferida, capaz de

diminuir sensivelmente a reincidência em casos de violência doméstica.
1 POLÍTICA CRIMINAL FRENTE AO DIREITO PENAL CONTEMPORÂNEO

A expressão latina política criminal é de origem italiana, surgindo como uma
crítica ao sistema punitivo, constante da obra “Dos delitos e das penas” de Cesare Beccaria,
1764. Solidificam-se os estudos referentes à política criminal, contudo, em 1899, com os
escritos de von Listz, entendendo-a como ciência que norteia o poder punitivo estatal, assim
também como dá fundamento jurídico ao Direito Penal. (CIT, 2010, p. 233-234)
A Política Criminal, portanto, passa a obter uma função de se utilizar das
descobertas científicas advindas da Criminologia, de modo a auxiliar e reger as opções
legislativas no âmbito do direito penal. (MIRANDA SANTOS, 2013, p.507)
Pode-se conceituar a política criminal como a disciplina prático-valorativa
que, com fundamento nos resultados obtidos pela criminologia, busca
instrumentos para a prevenção da criminalidade, com influência direta
não apenas na fase de elaboração legislativa, mas, especialmente, no
momento de interpretação e de aplicação das normas constituídas, o
que é feito por meio do fornecimento de indicadores axiológicos para a
sistematização dogmática penal, estabelecendo-lhe os fins
teleológicos. (LUCA, 2009, p. 10) (Grifo nosso).

Ocorre que, falar em Política Criminal frente ao Direito Penal contemporâneo
requer reflexão acerca da crise que ambos vêm enfrentando quanto às suas finalidades
sociais, incluindo-se, nesse ponto, a importância de se considerar pontuações oriundas da
Criminologia. Especial trato e esmero acadêmico merecem ainda os crimes que ocorrem em
ambiente doméstico ou entre sujeitos que possuam vinculação afetiva significativa pretérita
ou presente.
No âmbito dos estudos criminológicos, a partir da década de 60 do
século XX abriu-se uma nova perspectiva de análise da criminalidade e do
controle social com vista a colocar em relevo o debate sobre como se
mantém a autoridade em sociedades permeadas por conflitos sociais.
(AZEVEDO, 2008, p. 119)
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Há que se ter por conta que a referida crise, a bem da verdade, é processo que
veio sendo construído antes dos anos setenta e passa a se intensificar ao longo dessa
década, quando é rompido um paradigma de um direito penal retributivo. (SILVA SANCHÉZ,
2011, p. 31)
É, pois, nesse ponto, que se passa a indagar se um direito penal,
consubstanciado por uma dogmática penal extremamente abstrata e alheia à realidade
social tal como ainda se configura (SILVA SANCHÉZ, 2011, p. 87), seria eficaz no
enfrentamento dos conflitos, ora ampliados pela crescente complexidade relacional trazida
pela modernidade e pelas especificidades que circundam a violência intrafamiliar e ou
doméstica, necessitando tanto de mais aproximação com a realidade quanto dos valores do
contexto histórico que integra (MIRANDA SANTOS, 2013, p. 510).
De fato, é certo que o Direito Penal, entendido como potestade punitiva do
Estado (Direito Penal em sentido subjetivo, jus puniendi), fundamentada e
limitada pela existência de um conjunto de normas primárias e secundárias
(Direito Penal em sentido subjetivo) está em crise. Trata-se,
fundamentalmente, de uma crise de legitimidade: questiona-se a justificativa
de recorrer o estado à máquina penal, seu instrumento mais poderoso. Não
obstante, também se acha em crise a chamada “Ciência do Direito Penal”:
esta é uma crise de identidade, na qual o que se questiona é o próprio
modelo a ser adotado e sua autêntica utilidade social, e também uma crise
de “legitimidade epistemológica”, de validade científica. (SILVA SANCHÉZ,
2011, p. 31)

Ocorre, contudo, que, mesmo diante da referida crise, a opção abolicionista não
se mostra sequer possível ou coerente de ser aplicada em crimes de violência doméstica,
uma vez que a paridade de vulnerabilidade entre as partes, pressuposto essencial de um
processo conciliatório com ou sem a intervenção do Estado3, está explicitamente ausente,
frente ao elo de vinculação afetiva pretérita ou presente entre vítima e agressor e frente à
ciclicidade típica deste tipo de violência, que não ocorre uma única vez e ou isoladamente.
A crise na qual se inserem tanto a dogmática penal, quanto a política criminal, e
mesmo a criminologia, nos tempos atuais, vai para além de demonstrar uma problemática
tautológica e sem resultados, como leciona de modo límpido Claus Roxin (2006, p. 28):
Conciliações sem a intervenção do Estado, como defende o abolicionismo,
conseguirão substituir o direito penal de modo tão precário quanto o poderá
fazer um puro sistema de medidas de segurança; também uma vigilância
mais intensa dos cidadãos pode, enquanto ela for permitida, ter uma certa
eficácia preventiva, mas não conseguirá tornar o direito penal supérfluo.
(ROXIN, 2006, p. 28)
3

Método de solução de conflitos desenvolvido por um terceiro facilitador, de modo a incentivar as
partes a se autocomporem por meio de um acordo. É considerado mais apropriado para demandas
que necessitem apenas de soluções rápidas e mais objetivas, nos quais os problemas envolvam
relações superficiais entre as partes (GRINNOVER, 2010, p. 4)
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Mostra-se, portanto, a referida crise, mais como um reflexo das antinomias entre
princípios e valores institucionalizados pelo moderno Estado de Direito, tais como liberdade
e segurança, indo além da constituição de um fenômeno negativo, mas sim transformandose em motor propulsor de uma evolução do Direito Penal. (SILVA SANCHÉZ, 2011, p. 30)
É nesse diapasão que o dito direito penal clássico não mais encontra guarida
frente às complexidades trazidas pela “crescente dinâmica instrumentalizada racionalmente
por hegemônicos paradigmas tecnológicos, científicos e econômicos” (NETO, 2010, p.
2010), fazendo-se necessária a expansão do mesmo para além de um viés abolicionista ou
punitivista, indo-se ao encontro de uma vertente mais teleológica, ou seja, a busca da
finalidade do direito penal e de suas penas, resgatando-se o caráter pedagógico e
preventivo que deve ter qualquer pena e ou punição afim de que efetivamente venham a
concorrer para o alcance da paz social. (NETO, 2010, p. 2010)
É, portanto, quando da discussão referente às finalidades desse novo direito
penal – aberto –, frente à crise de legitimidade enfrentada pelo mesmo, que se mostra fulcral
a discussão quanto à política criminal, uma vez que é esta a via encontrada para o
recebimento das valorações e princípios do contexto sócio-cultural que intenta reger. Nesse
sentido, Emiliano Borja Jimenéz (2003, p. 115-116) pontua: “Se postula entonces em favor
de um sistema de Derecho penal abierto, esto es, susceptible de recibir las valoraciones que
tildan sus conceptos y princípios por la vía político-criminal.”
Corroborando tal entendimento são os dizeres de Maurício Zanoide de Moraes
(2006, p. 407):
Nesse limitado espectro dos problemas sociais representado pela
criminalidade, a questão não é se o crime pode ou-não ser definitivamente
eliminado. Mas como ele deve ser reduzido ao mínimo ou a padrões
aceitáveis. Nesse passo é importante entendermos o papel que a política
exerce nas sociedades modernas. (MORAES, 2006, p. 407)

Ora, é diante da referida complexidade social dos delitos contemporâneos, e
nesse ponto se inclua a violência doméstica – a qual se vê pautada nas relações de gênero
–, que se faz fundamental a percepção de quais políticas criminais estão a nortear a criação
legislativa e a própria dogmática penal. Ademais, deverá tal política, nos casos de
enfrentamento da violência a mulheres em ambiente doméstico, estar pautada nos estudos
criminológicos ligados a tal fenômeno delitivo, de modo a delinear a atuação dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, este último com a interpretação transdisciplinar e
aplicação efetiva da Lei Maria da Penha, evitando-se as distorções que acabam por impedir
o seu alcance previsto pelo legislador, em função de hipossuficiência técnica daqueles que a
operam.
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2 DAS ORIGENS E ESPECIFICIDADES

DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA A MULHER
Segundo dados de 2007 da Organização Mundial de Saúde – OMS, no qual
entrevistaram-se 25.000 (vinte e cinco mil) mulheres em 10 países, constatou-se que entre
25 a 50% das entrevistadas haviam sido vítimas de violência doméstica severa ou
moderada no ano anterior. (CELMER; AZEVEDO, 2007, p. 15)
Os dados alarmantes em âmbito mundial ajudam a descortinar a intensa e
crescente naturalização do tema da violência doméstica. A fim de dar mais clareza ao
estudo ora intentado, importantes são as conceituações trazidas por Heleieth Saffioti (2004,
p. 69-71) quanto da diferenciação entre violências de gênero, doméstica e familiar.
Como se trata de relações regidas pela gramática sexual, podem ser
compreendidas pela violência de gênero. Mais do que isto, tais violências
podem caracterizar-se como violência doméstica, dependendo das
circunstâncias. Fica, assim, patenteado que a violência de gênero pode ser
perpetrada por um homem contra outro, por uma mulher contra outra.
Todavia, o vetor mais amplamente difundido da violência de gênero
caminha no sentido homem contra mulher, tendo a falocracia como caldo de
cultura. Não há maiores dificuldades em se compreender a violência
familiar, ou seja, a que envolve membros de uma mesma família extensa ou
nuclear, levando-se em conta a consaguineidade e a afinidade.
Compreendida na violência de gênero, a violência familiar pode ocorrer no
interior do domicílio ou fora dele, embora seja mais frequente o primeiro
caso. (SAFFIOTI, 2004, p. 71)

A Lei nº 11.340/2006, por sua vez, em seu artigo 5º, passa a considerar tanto a
violência doméstica quanto a familiar contra a mulher toda “ação ou omissão baseada no
gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial”, na unidade doméstica, no âmbito da família ou pelo convívio presente ou
passado com alguém com quem tenha havido ou haja relação íntima de afeto.
Trouxe, ainda, o legislador, categorização das formas de violência albergadas
pela lei, artigo 7º, quais sejam: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Nesse ponto,
importante destacar as lições de Maria Berenice Dias (2007, p. 46):
Preocupou-se o legislador não só em definir a violência doméstica e
familiar. Também especificou suas formas, até porque, no âmbito do Direito
Penal, vigoram os princípios da taxatividade e da legalidade, sede em que
não se admitem vagos. Ainda assim, o rol trazido pela Lei não é
exaustivo, pois o art. 7º utiliza a expressão “entre outras”. Portanto,
não se trata de numerus clausus, podendo haver o reconhecimento de
ações outras que configurem violência doméstica e familiar contra a
mulher. As ações fora do elenco legal podem gerar adoção de medidas
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protetivas no âmbito civil, mas não em sede de Direito Penal, pela falta
de tipicidade. (DIAS, 2007, p. 46) (Grifo nosso).

Outrossim, o que se percebe quando da pesquisa mais aprofundada em âmbito
de violência doméstica e familiar em mulheres, albergadas pela Lei Maria da Penha, é que
tais mulheres quando acessam o Judiciário, em sua maioria o fazem através das Medidas
Protetivas de Urgência – figuras assecuratórias da integridade física, moral e patrimonial das
vítimas, as quais não possuem o condão de punir o agressor. (PIRES, 2011, p. 125)
Tal facilidade na aplicação das mesmas em detrimento das outras
determinações previstas na Lei nº 11.340/2006, dá-se não apenas pela agilidade das
mesmas, que são encaminhadas ao Judiciário no expediente das delegacias, como também
pela desnecessidade de capacidade postulatória – acompanhamento de um advogado –,
assim também da segurança dada às mulheres de que o agressor somente será preso caso
desobedeça a medida (PIRES, 2011, p. 125).
Neste ponto mostra-se interessante analisar as origens da violência doméstica, a
fim de se debater se a aplicação de tais medidas de modo isolado – como acontece na
maioria das varas especializadas (PIRES, 2011, p. 125) – se faz modo eficaz não apenas
para cessar a violência contra a mulher vitimada, mas de modo a impedir que o mesmo
agressor volte a reincidir contra esta ou outras mulheres.
Inicialmente, cabe desmistificar o senso comum de que a mulher vítima de
violência doméstica “gosta de apanhar”. Têm-se que a construção das subjetividades, tanto
de mulheres quanto de homens, se dá por meio da vinculação dos membros da sociedade
de acordo com o local por eles ocupados na estrutura social. (SAFFIOTI, 2003, p. 29-30)
Nesse sentido, a mulher vítima de violência doméstica – afora as complexidades
trazidas a nível psicológico pela conflituosidade entre o afeto e a agressão, a exemplo da
Síndrome da Mulher Agredida e do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (SAUÁIA;
ALVES, 2016, p.92-93) – vê-se alocada em um sistema criador de subjetividades e de
identidades sociais pautado pelo entrecruzamento dos eixos patriarcado, racismo e
capitalismo. (SAFFIOTI, 2003, p. 32)
Desde a célebre frase de Simone de Beauvoir, “não se nasce mulher, tornase mulher”, os movimentos feministas têm criticado estereótipos de gênero
que condicionam o corpo feminino a um tipo específico de papel social, de
personalidade, de profissões, de espaço público, ou de “natureza” materna.
Haveria um corpo a partir de cujo sexo biológico – “natural” – um papel de
gênero feminino seria construído culturalmente; daí a afirmação acerca de
tornar-se mulher em vez de nascer-se mulher. Essa ideia – bastante
revolucionária há menos de um século – penetrou o espaço político-cultural
de nosso tempo de forma tão poderosa que é muito raro encontrar alguém
que afirme categoricamente a existência de um só papel de gênero natural
a homens e a mulheres, universal, baseado no sexo biológico e descolado
da cultura. (OLIVEIRA; NORONHA, 2016, p. 753)
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Assim sendo, conclui-se que ambos os sexos biológicos, homem e mulher,
passam a ter suas subjetividades determinadas socialmente, pelas possíveis relações com
os eixos supracitados. O que se percebe quando da análise dos mesmos – patriarcado,
racismo e capitalismo –, é uma demarcada relação de poder, a qual, por uma concepção
foucaultiana, não se resume às macroesferas, representando-se, inclusive nas relações
privadas (SAFFIOTI, 2004, p. 13) , da qual a mulher é historicamente figura vulnerabilizada
(ALVARENGA, 2010, p. 36-38).

É público e notório que este processo é cotidiano e infinito, pensando-se o
poder não como um objeto do qual se possa realizar uma definitiva
apropriação, mas como algo que flui, que circula nas e pelas relações
sociais. Esta instabilidade do poder, ou melhor, esta rotatividade dos
poderosos não ocorre apenas na micropolítica, mas também na
macropolítica. A malha fina e a malha grossa não são instâncias isoladas,
interpenetrando-se mutuamente, uma se nutrindo da outra. (SAFFIOTI,
2004, p. 13)

No Brasil, país de colonização portuguesa, extremamente marcado pelo
patriarcalismo das relações parentais advindas da cultura da metrópole Portugal – a qual se
via embebida pela tradição feudal e religiosa de demonização e menosprezo da figura
feminina –, se percebe, no ambiente doméstico do século XVIII que o chamado pátrio poder
se vê ilimitado, mantendo-se o grupo familiar isolado de qualquer perturbação, limitação ou
freios para a sua tirania. (HOLANDA, 1995, p. 81-82)
É, ainda, no seio das relações sociais e da faceta preponderante do patriarcado
nas mesmas, que o direito reflete as concepções sociais do passado, as quais,
indubitavelmente, ainda respingam na postura e identidades subjetivas dos sujeitos que as
compõem na atualidade.
Tamanha naturalização da violência em ambiente doméstico e familiar se vê
refletida, pois, no Sistema de Justiça. Representação disso são as Medidas Protetivas de
Urgência – MPUs: apesar de representarem 60% de toda a atuação dos juizados
especializados em violência doméstica na jurisdição nacional (CNJ, 2010, p. 116), ainda
hoje, 10 anos após o sancionamento da Lei Maria da Penha, representam enorme querela
para a doutrina, jurisprudência e jurisdicionados diante da indefinição de sua natureza
jurídica.
Apesar do diploma legal possuir caráter predominantemente penal, inclusive com
a definição de competência subsidiária das varas criminais na ausência dos juizados
especializados na respectiva comarca (DIAS, 2007, p. 67), o que rege sua aplicação é a
meta de proteção máxima e integral da mulher, indo-se para além do caráter meramente
simplista e punitivista e buscando-se seu empoderamento e consciência de seus direitos
(PIRES, 2011, p. 124-125).
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É diante disso e da própria diversidade de medidas constantes na lei – as quais
vão desde a proibição de condutas (artigo 22, III), passando pela determinação de alimentos
(artigo 22, V), e até mesmo a suspensão de procurações (artigo 24, III) – que há forte
divergência doutrinária acerca da natureza cível, penal, mista ou mesmo administrativa das
MPUs.
Ocorre que tamanha indefinição impacta negativamente os envolvidos nas
demandas referentes às medidas, uma vez que a praxe jurídica tem demonstrado que os
operadores do direito, ao não saberem qual recurso utilizar diante da concessão ou negação
das MPUs, também acabam por desconhecer o órgão competente para julgamento dos
mesmos, uma vez que em alguns momentos os recursos são penais e em outros cíveis,
sem critérios para que se impetre um ou outro. Para agravar a situação, existem muitas
incertezas e falta de uniformização acerca de que procedimentos são necessários para o
encerramento seguro da vigência de

Medidas Protetivas de Urgência frente à não

proposição de uma ação penal ou cível posterior (ANDRADE SILVA, 2013, p. 24).
É diante da omissão legislativa e doutrinária que a banalização do instrumento
mais usado no país para proteger mulheres em situação de violência doméstica e familiar
chega em seu ápice: a quase totalidade dos tribunais nacionais, inclusive o Superior
Tribunal de Justiça, continuam silentes quanto à natureza jurídica das MPUs.
Não é aceitável que cada tribunal possua um procedimento diferenciado a
respeito das medidas protetivas de urgência, já que, pelo princípio
constitucional do devido processo legal deve-se garantir o contraditório e a
ampla defesa, em suas dimensões material e substancial àquele que está
sendo processado. Ora, se até mesmo o órgão jurisdicional varia o
procedimento aplicável às medidas protetivas, é evidente que o réu e seu
causídico desconhecerão o ato jurídico adequado à sua defesa. (ANDRADE
SILVA, 2013, p. 24)

Ignorando-se os prejuízos causados às partes e os impactos aos princípios
constitucionais do devido processo legal e contraditório, assim também da própria
unirrecorribilidade das decisões, a jurisprudência continua a embasar a aceitação de
recursos no julgamento das Medidas Protetivas de Urgência no entendimento individual de
cada julgador, mesmo que tal instrumento seja o de uso mais expressivo da Lei nº
11.340/2006.
Torna-se possível apreender que as origens da violência do homem à mulher em
ambiente familiar e/ou doméstico estão fortemente ligadas às relações de poder
estabelecidas em âmbito privado, espelhadas e introjetadas no âmbito público, inclusive na
atuação do próprio Sistema de Justiça, às quais se veem embebidas por fatores sóciohistórico-culturais, havendo, portanto, de serem evidenciadas e dirimidas através da própria
recomendação da OEA, ao condenar o Brasil no caso Maria da Penha Maia Fernandes,
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prevendo a necessidade de qualificação continuada dos operadores do Sistema de Justiça
para que possam de fato adquirir conhecimento transdisciplinar sócio-psicológicos sobre
todas as complexas especificidades da violência de gênero, a fim de poder preveni-la, coibila e finalmente erradicá-la, conforme compromisso internacionalmente assumido pelo país.
Cumprir com os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no que tange ao
combate à violência de gênero implica em encarar com profundidade e de modo resolutivo a
temática da violência contra a mulher em ambiente doméstico.

3 COMPARECIMENTO DO AGRESSOR A PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO E
REEDUCAÇÃO COMO A PRINCIPAL MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA A SER
DEFERIDA PELO JUÍZO

A Lei Maria da Penha prevê em seu artigo 35, inciso V, a possibilidade de a
União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios criarem e promoverem centros de
educação e reabilitação dos agressores. Outrossim, no artigo 45 da mesma lei , impõe-se a
modificação do artigo 152 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execuções Penais, acrescentando-se
um parágrafo único com o seguinte teor:
Art. 45. O art. 152 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de
Execução Penal), passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 152. ...................................................
Parágrafo único. Nos casos de violência doméstica contra a mulher, o
juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a
programas de recuperação e reeducação.”

Nos dizeres do relatório das “Diretrizes para Implementação dos Serviços de
Responsabilização e Educação de Agressores”, das Secretarias de Políticas para Mulheres
e de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres da Presidência da República, de 2008,
tais centros deverão ser um local de atendimento ao agressor, tendo-se por objetivo
precípuo dos serviços prestados no mesmo o acompanhamento das penas e decisões
proferidas pelo juízo ao agressor, possuindo um caráter pedagógico e obrigatório, não
assistencial ou de tratamento. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008, p. 1)
Nesse ponto, fundamental que se utilizem os dados colhidos e as respectivas
análises qualitativas dos mesmos quando da análise do perfil do agressor de mulheres e
crianças em situação de violência doméstica. Inúmeros estudos ou mesmo estatísticas em
que se tenta traçar o perfil do agressor revelam, contrariamente ao que se poderia pensar
em sede de senso comum, que mesmo as atitudes mais extremadas, redundando no
feminicídio, dificilmente representam um perfil psicopatológico do agressor, sendo sua
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conduta expressão brutal do sentido de propriedade pautado por forte patriarcado, expresso
principalmente pelo sentimento de posse e de poder do homem em relação à mulher.
(SAFFIOTI, 2001, nota de rodapé 28)
A título de exemplificação, tomem-se os resultados colhidos por Ana Carolina
Fiúza Pesca de Sousa Martins (2013, p. 78), quando da tentativa de encontrar uma
generalização de perfis psicopáticos em homens encarcerados devido à violência doméstica
na cidade de Lisboa:
Garrido descreve a “tríade letal” que caracteriza o psicopata, sendo que
nesta insere-se a ausência de remorsos e o experienciar de
sentimentos superficiais em relação a terceiros. Não constatámos esta
realidade na nossa amostra, na medida em que apenas 3 sujeitos
(27.3%)
referem
não
sentir
remorsos
pelas
suas
atitudes.
Relativamente à impulsividade, a nossa amostra compreende apenas 4
sujeitos (36.4%) que se reconhecem como tal. (MARTINS, 2013, p. 78)

Considere-se assim que os Centros de Educação e Reabilitação do Agressor
devem trabalhar, não por um viés punitivista, nem patologizador ou vitimizador daquele que
comete agressão contra mulher em ambiente doméstico, mas sim utilizando

uma

perspectiva feminista de gênero, contribuindo para o reconhecimento de suas atitudes como
violência, favorecendo a percepção de responsabilização dos agressores pela violência
cometida, de modo a descontruir estereótipos de gênero e assim contribuir efetivamente
para a prevenção deste tipo de crime, dando eficácia às Medidas Protetivas de Urgência.
(PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2008, p. 2).
O processo de reeducação e ou terapêutico revela-se duplamente útil, pois,
ao mesmo tempo em que intervém de maneira ampla, individual e singular,
curando as dores emocionais de agressores e agredidos, atua impedindo a
reprodução comportamental, rompendo assim com o ciclo vicioso que se
estabeleceu em que violência gera violência. Este contribui, portanto, de
forma profilática, a danos inimagináveis no que tange ao comportamento e
ao psiquismo de gerações futuras. (SAUAIA; ARRUDA; MELO, 2011, p. 7)

O que se percebe é que, aliado às penas previstas na Lei Maria da Penha ou
mesmo à instituição das Medidas Protetivas de Urgência, a inclusão da obrigatoriedade de
comparecimento dos agressores a tais centros de educação e reabilitação pode de fato
constituir a principal medida a possibilitar que se alcance maior eficácia dos objetivos do
diploma legal (PIRES, 2011, p. 21), uma vez que o enfrentamento das alocações sociais e
significações de gênero construídas histórica, cultural e socialmente poderão ser
resignificadas ideativamente e reintrojetadas emocionalmente pelo agressor, em última
análise contribuindo inclusive para sua proteção, evitando que ele reincida nos crimes que
antes ele sequer reconhecia como atos de violência .
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Repise-se, nesse ponto, que o próprio texto da Lei Maria da Penha em seu
artigo 19, parágrafo 2º, diante dos fins sociais aos quais ela se destina e do preceito
constante em seu artigo 6º de compreensão da violência doméstica enquanto violação aos
direitos humanos, prevê a possibilidade de substituição ou cumulação das medidas
protetivas intentadas por outras de maior eficácia – dentre as quais se inclui a proposição do
presente estudo, uma vez que a reeducação do agressor acaba por se mostrar mais
consentânea à ressignificação da violência por este e impedimento de sua reincidência.
(SAUÁIA; ARRUDA; MELO, 2011, p. 3).
Como bem relembra Vera Regina Pereira de Andrade (2005, p. 79), quanto da
funcionalidade do sistema de justiça criminal, percebem-se contrariedades entre as funções
declaradas e as latentes no e pelo mesmo. Para além de um déficit histórico no
cumprimento das promessas declaradas pelo discurso oficial, o que redunda na crise de
legitimidade do Direito Penal acima analisada, há também o cumprimento de funções
latentes, inversas àquelas declaradas, o que se percebe claramente quando da análise da
aplicação da Lei Maria da Penha.

Sendo assim, em uma primeira análise já se verifica que a pena de
prisão não tem o condão de solucionar a raiz do problema, que
necessitaria de medidas extrapenais, ou seja, de cunho assistencial, a
fim de que o agressor seja encaminhado a tratamento psicológico, de
recuperação do alcoolismo e outros vícios, a grupos de
conscientização, entre outras medidas. O sistema penal, nesses casos,
atua grande parte das vezes de forma simbólica e, inclusive, de maneira
maléfica em relação aos envolvidos, eis que, a prisão, via de regra,
conforme já analisado anteriormente, devolve para a sociedade
cidadãos ainda mais perigosos. (SANTOS; SANTOS, 2013, p. 14) (Grifo
nosso)

Outrossim, a utilização isolada dos mecanismos legais das medidas protetivas
de urgência não tem demonstrado eficácia no enfrentamento a longo prazo da violência
doméstica, surtindo, sim, efeito contrário ao esperado (SANTOS; SANTOS, 2013, p. 15),
dado o simbolismo que as mesma tem adquirido.
Destaque-se que o objetivo de tais medidas tem sido percebido como
meramente assecuratório dos direitos imediatos da mulher. No entanto, o Estado sequer
possui condições fáticas de vigiar indistintamente e a longo prazo o cumprimento da medida
a todas as mulheres. Assim, tal deferimento não cumpre de modo efetivo com o discurso
oficial do diploma legislativo, vez que não trabalha na raiz do problema, pois não se está
buscando a proteção mais ampla possível dos bens jurídicos dos quais a mulher é titular,
assim como não se está cumprindo o objetivo de a empoderar e de seguramente resguardála da violação ininterrupta de seus direitos (PIRES, 2011, p. 125).
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É diante deste contexto, concebendo-se a política criminal como parte integrante
de uma política de Estado (MORAES, 2006, p. 411) e diante da ineficiência e até mesmo da
deslegitimidade que a aplicação da lei em caráter meramente simbólico podem causar frente
à sociedade (ANDRADE, 2004, p. 79), que se propõe que o Judiciário passe a incorporar
com mais frequência o disposto no artigo 45 da Lei Maria da Penha, como principal medida
protetiva a ser deferida, enquanto Política Criminal Extrapenal capaz de trabalhar a situação
de violência doméstica com a profundidade que sua complexidade e especificidade requer,
pautada no real enfrentamento do problema e de suas soluções.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

Analisando-se a construção da Lei Maria da Penha, o que se percebe é que a
mesma é fruto de um longo período de lutas de movimentos feministas e outros grupos
organizados da sociedade civil em prol da tutela dos direitos sexuais, morais, psicológicos,
patrimoniais e, principalmente, de não discriminação e de garantia de integridade física e
psicológica de mulheres vítimas de violência em âmbito familiar e doméstico.
É com a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de Direitos
Humanos que os projetos de lei que já tramitavam no Poder Legislativo referentes à
violência doméstica acabam ganhando maior impulso, culminando na Lei nº 11.340/2006,
nomeada de Maria de Penha em reparação simbólica à mesma, devido à referida
condenação da corte internacional.
A partir da implementação da lei o que se percebe é que a sua aplicação se
mostra majoritária nos casos de Medidas Protetivas de Urgência. Sendo tais medidas de
natureza sui generis, as mesmas caracterizam-se pelo seu caráter assecuratório dos direitos
da mulher agredida, inexigindo-se acompanhamento de advogado para sua postulação –
uma vez que são enviadas ao juiz quando da denúncia nas delegacias –, assim também do
não imediatismo na prisão ao agressor, o qual apenas será responsabilizado caso
desobedeça a medida. São tais condições as que mais justificam a popularidade dessas
medidas, frente às demais alternativas aplicáveis pelo texto legal.
Ocorre que o deferimento isolado das medidas protetivas de urgência, até por
não ser o seu objetivo, não corresponde aos fins da lei, a qual se pauta por um viés protetivo
e empoderador da mulher, assim também como não se adequa ao anseio social para que
tais agressores, além de serem responsabilizados pelos seus atos possam compreender o
caráter criminal de suas ações, frente à naturalização da violência de gênero, introjetada
cultural e psicologicamente, e assim possam não reincidir na prática delituosa.
É nesse sentido que se faz importante a análise da política criminal, uma vez é
que a mesma responsável pela utilização dos estudos e conclusões da criminologia a
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auxiliar a atividade legislativa e a dogmática penal. Frente à referida crise do Direito Penal, a
qual se apresenta tanto como uma crise de legitimidade do Direito Penal, quanto de
identidade da Ciência do Direito Penal, o estudo e a percepção da política criminal se faz
mais essencial ainda, uma vez que o Direito Penal passa a estar aberto a rever valores e
princípios a fim de subsistir frente à referida crise.
Assim sendo, diante do enfrentamento da Lei Maria da Penha e da condição de
violência doméstica e familiar contra mulheres, o que se percebe é que o agressor, longe de
ser uma figura comprometida psicopatologicamente, traz introjetados e naturalizados
comportamentos que de fato constrangem, humilham, controlam e afetam a saúde
psicológica da mulher vítima, percebida pelo seu agressor como de sua “propriedade”.
Diante disso que se observa que o uso exclusivo das medidas protetivas de
urgência ou mesmo da culminância da prisão ao agressor, para além do caráter simbólico
da lei, não atinge suas finalidades de evitar a reincidência deste homem agressor contra a
vítima ou outras mulheres, uma vez que as concepções de poder e gênero ao qual fora
influenciado ao longo de toda a vida permanecerão inabaladas.
A partir de então, é que se propõe aos operadores do direito a mais ampla
aplicação do artigo 45 da Lei Maria da Penha, qual seja, a obrigatoriedade de
comparecimento do agressor a centros de educação e reabilitação, de modo a proporcionar
uma efetiva desconstrução de suas concepções de gênero e sua real responsabilização
pelos danos como uma medida protetiva a ser pleiteada pela vítima, pelo Ministério Público
ou pela autoridade policial e a ser deferida juntamente com as demais pelo magistrado
competente.
Desse modo, conclui-se que o uso de tal obrigatoriedade como uma política
criminal extrapenal, observando-se as origens sócio-histórico-culturais da agressão a
mulheres em ambiente familiar e doméstico tem maior condão de cumprir as finalidades
propostas pela Lei Maria da Penha, assim como, a longo prazo, responder aos anseios
populares, transmutando-se a aplicação da Lei de fins meramente midiáticos e simbólicos a
uma efetiva utilização do texto legal para diminuir a situação de violência doméstica contra
mulheres no Brasil.
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Assédio Sexual em espaços Públicos: a precariedade da legislação brasileira
Romilda Sérgia de Oliveira1
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Isabela Barbosa Fernandes4
Resumo: No Código de Direitos Humanos de Ontário, assédio sexual é “engajar em
comentários ou condutas vexatórias que se sabem indesejadas”. Os casos de assédio que
atingem principalmente mulheres, são tratados com complacência na cultura brasileira,
sendo considerados muitas vezes “cantadas”, sem levar em conta o constrangimento das
mulheres, que são submetidas a ouvirem o que não querem. A origem do assédio sexual
está relacionado a violência de gênero, que se configura com base na reprodução de uma
sociedade patriarcal que é machista e misógina, considerando que a vontade do homem se
sobrepõe a liberdade individual da mulher de se locomover e de escolher quem pode, ou
não, tocar o seu próprio corpo. Neste contexto, atos de assédio sexual são praticados nos
ambientes públicos diariamente, expondo as mulheres a uma violência constante que não é
encarada abertamente nos espaços legislativos de forma contundente, corroborando para a
relativização da violência sofrida pelas mulheres. Para essa análise busca-se abordar o
patriarcado e a subordinação feminina o que, em tese, contribui para o mito de que o lugar
de mulher é o espaço privado. E ainda, os intensos números de denúncias e, obviamente,
de assédios são desconsiderados em espaços públicos, sendo naturalizados socialmente. A
ideia é analisar como o assédio sexual às mulheres fere os direitos humanos, além de
ressaltar a dificuldade, das vítimas, em registrá-los como crime. A metodologia utilizada dáse por meio de revisão bibliográfica e coleta de dados secundários, por meio de registros
públicos sobre denúncias de assédio sexual. Desta forma, pretende-se apontar como a
desigualdade de gênero interfere no processamento e nas interpretações da gravidade dos
crimes de assédio sexual nos espaços públicos.
Palavras Chave: Gênero; Mulheres; Violência; Assédio Sexual;
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1. Introdução
Os temas relacionados à questão de gênero ocupam relevância, cada vez maior, nos
debates no meio acadêmico, na mídia ou nos mais diversos espaços culturais do país. Os
conflitos decorrentes das relações de gênero são pautados como objetos de estudos para a
compreensão da violência contra a mulher.
A violência contra a mulher manifesta-se por meio do assédio sexual, mas que
muitas vezes não é denunciada e quando ocorre é difícil de ser comprovada. Este estudo
baseia-se

na

revisão

bibliográfica,

que

realizou

um

levantamento

acerca

das

“desigualdades”, entre homens e mulheres, que demarcam os estudos de gênero e as
sociedades configuradas no patriarcado. Compreende-se a violência contra as mulheres,
através do assédio sexual, como uma forma de violação aos direitos humanos das mulheres
de terem garantidas a sua segurança pessoal e ao direito de se locomoverem em espaços
públicos.
Simone de Beauvoir (2016, p. 11) em meados do século XX afirmava:

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino biológico,
psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto
intermediário entre o macho e o castrado que qualificam de feminino.
Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como um
Outro.

A afirmação de Beauvoir (2016,b), apesar de não utilizar o termo gênero, serve de
referência para a compreensão do conceito como algo culturalmente construído, que se
diferencia da noção de sexo naturalmente adquirido. Percebe-se a complexidade do termo,
que busca afirmar que a diferença entre a masculinidade e feminilidade é uma construção
social.
O gênero, compreendido como uma construção social, estabelece para o feminino
características como a fragilidade, sensibilidade e submissão, enquanto que para o
masculino fica associação à força e poder. Contribuindo para lugares distintos na estrutura
binária e hierárquica de sexo e de gênero. As implicações advindas dessa oposição binária
de sexo e gênero são perceptíveis na sociedade, através de atos, muitas vezes
preconceituosos, que reafirmam situações de sexismos e violências.
Os estudos de Saffioti (1987 e 2015), Sarti (2001 e 2009) e Santos (2015),
abordaram como a construção social do gênero está arraigada na sociedade patriarcal, ao
ajustar papéis específicos para homens e mulheres. Papéis que legitimaram o homem como
indivíduo do espaço público e de poder, e, impôs a mulher o espaço privado e de
submissão.
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2. O patriarcado como ideologia opressora

A desigualdade de gênero está fortemente presente no nosso cotidiano, é
frequentemente reproduzida por homens e mulheres por meio de preconceitos expressos,
que desvalorizam e inferiorizam a mulher no ato do falar, agir, pensar, como por exemplo,
nas seguintes frases: “Ah, tem razão ter dado errado, foi uma mulher que fez!”, “Mulher só
serve para ficar na cozinha e arrumar casa”, “Mulher no volante, perigo constante”, dentre
outras. Este desequilíbrio entre os sexos é existente na sociedade desde a antiguidade,
desse modo, é possível ver diversos reflexos presentes na contemporaneidade, pois
vivemos em uma sociedade marcada pelo patriarcado que se caracteriza pela desigualdade
de poder entre homens e mulheres.
A opressão às mulheres surge, no momento em que aparece a propriedade privada.
Engels (1984), em seus estudos sobre as tipologias de família, coloca que a mulher
dominava, pois pertencia a ela todo o poder de decisão. E no momento em que o homem
surge com a propriedade privada a mulher perde toda a sua autoridade, é posta como
trabalhadora do lar, o homem por sua vez sai pelo mundo desbancando trabalhos públicos,
e através desse aprisionamento da mulher o homem desenvolve um intenso jogo atrás do
poder.
Cunha (2014), também faz uma explanação sobre as mudanças que ocorreram no
seio familiar, que afetam a relação de poder entre homens e mulheres. Para a autora a
passagem das sociedades igualitárias para as patriarcais teve seu início a partir da
produção de excedente econômico e da identificação de que o homem era imprescindível
para a reprodução de uma nova vida humana. Então, a primeira irá constituir a relação de
dominação-submissão e a segunda irá assegurar a transferência e a continuidade da
propriedade privada. A legitimação da propriedade privada, do matrimônio monogâmico e da
unidade familiar, fez com que as mulheres saíssem do protagonismo no espaço público,
sendo confinadas no seio familiar, separando e isolando uma das outras.
A partir dessa transição social e como consequência das mudanças que ocorreram,
entra-se em uma sociedade “Pós-Moderna”. Essa sociedade é descrita segundo Bauman
(2001), pela perda dos valores culturais antes estabelecidos como os mais nobres e
elevados, traduzindo-se na perda da identidade social atual. Os princípios modernos
anteriores – Liberdade, Igualdade e Fraternidade – têm sido redimensionados, ganhando
novos contornos. Todas essas modificações recaem também sobre os valores familiares e
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de certa forma atinge diretamente a mulher e sua função social, pois a mesma acaba sendo
limitada a ficar apenas dentro de seus lares.
É possível apontar que o modelo de família vigente na contemporaneidade é o
patriarcal, ou “família tradicional”, termo que se popularizou no Brasil. É notório que o papel
da mulher no âmbito familiar é de reprodução, sexualidade, produção e criação das
crianças. Cabe à mulher cuidar e zelar do lar, enquanto o homem sai da esfera privada e
parte para pública em busca de vender a sua força de trabalho, para garantir o pão de cada
dia e com a finalidade de manter a sua moral e autonomia como único provedor de renda da
família.
De acordo com Sarti (2003) ao abordar sobre os papéis do homem e da mulher no
contexto familiar, a autora verificou que, nessa instituição, a organização familiar, o homem
é visto como o chefe da família, pois o mesmo é a autoridade máxima, portanto garante o
sustento, a manutenção, a ordem, a moral. Ele é o mediador do contexto familiar com o
mundo externo. É concedido á mulher um papel de autoridade, apenas ao seio familiar,
cabendo a ela manter a unidade ajustada, pois ela é quem cuida e zela para que tudo esteja
em perfeita harmonia.
Saffioti (2015) afirma, ainda, que o gênero está longe de ser um conceito neutro.
Pelo contrário, o mesmo carrega uma dose apreciável de ideologia patriarcal, que oculta um
sistema de poder desigual entre mulher e homem. É possível perceber o quanto que os
papéis sociais direcionados ao homem e a mulher são consequências de uma formação
social construída com o passar dos tempos.

Saffioti (2015) apresenta ainda a

indispensabilidade de empregar a esfera do gênero em consonância ao conceito de
patriarcado, pois é na interseção dos termos que é possível compreender a relação de
dominação-submissão e como elas se estabelecessem.
A desigualdade não se limita apenas no âmbito privado, ela também ocorre em no
mercado de trabalho. Essa desigualdade pode ser percebida em relação à questão salarial,
pois as mulheres mesmo ocupando os mesmos cargos profissionais acabam recebendo
menos que os homens, e muitas vezes, não chegam a cargos de chefias.
Ao falar sobre desigualdade de gênero, remete-se a intenso jogo de poder sobre os
sexos. Sendo imposta a mulher a uma condição de submissão ao homem, relegada ao
espaço privado, cabendo a ela o papel de cuidadora devendo, portanto, zelar da casa, dos
filhos e marido.
No cotidiano, as pessoas reproduzem de forma automática atitudes, falas,
pensamentos, que muitas vezes, expressam preconceito, sem perceberem que estão
perpetuando a desigualdade de gênero reafirmando a violência contra a mulher de forma
machista e sexista.
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3. Espaço público x privado

A sociedade brasileira é patriarcal, e se apresenta estratificada com base na divisão
sexual entre masculino e feminino, legitima ao homem o papel de provedor e de certa forma
proprietário das mulheres. Essa perspectiva da família nos moldes do patriarcado permite
que o homem aja como se o corpo feminino fosse de sua propriedade, levando a
normalização da violência contra as mulheres, dentre elas a de práticas de assédio sexual.
Para Pateman (1993), os estudiosos das teorias contratualistas, apresentam o
contrato social que instituiu liberdade ao homem, ao assegurar a cidadania, através de leis e
normas para o convívio em sociedade. A teoria do contrato tem como objetivo a
emancipação do homem em relação a sua sujeição natural, contudo Pateman (1993) afirma
que há uma sujeição civil moderna. Como pano de fundo do contrato social, a autora afirma
que existe o contrato sexual, que cria o direito político dos homens sobre as mulheres.
Ao utilizar o termo contrato sexual a autora denuncia a teoria clássica do contrato
social pois, o poder exercido dos homens sobre as mulheres não são explicitados pelos
teóricos clássicos. A partir do contrato sexual a mulher fica confinada ao espaço privado,
ficando, portanto, responsável pelo cuidado da casa, enquanto ao homem cabe a liberdade
do espaço público e político.
Para Saffioti (2015) o patriarcado é o regime de dominação e sujeição da mulher pelo
homem, que tem como um de seus elementos nucleares o controle da sexualidade feminina.
De acordo com a proposição de Pateman (1993) de que o patriarcado permite a dominação
do homem sobre a mulher e seu acesso sexual regular, Saffioti (2015) afirma que o
patriarcado está em toda a sociedade e chega a impregnar as estruturas do Estado.
Na esfera privada, ou seja, na família o homem possui a função de prover a casa por
meio de seu trabalho, ao mesmo tempo, que atribui respeito e moral aos seus membros por
meio de sua presença. O homem, portanto, é o mediador entre o mundo público e a família,
enquanto que à mulher espera-se que se realize ao cuidar da casa e dos filhos (SARTI,
2009).
Por este motivo, Sarti (2009) aponta que quando o homem não desempenha seu
papel social de provedor da casa, e passa a usar o dinheiro que ganha para beber, ele
acaba perdendo o respeito de suas famílias.
Apesar da mulher sair do espaço privado, para transitar no espaço público, através
da inserção no mercado de trabalho5, tendo em vista as transformações decorrentes da

5

Vale ressaltar que, neste caso, a referência sobre o feminismo é das mulheres brancas de classe média, pois as
mulheres negras e pobres sempre estiveram no mercado de trabalho.
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industrialização, o poder do homem sobre a mulher permaneceu inabalado estendendo-se
ao espaço público.
O confinamento da mulher no espaço privado, não aconteceu de forma pacífica. Na
história da humanidade há vários relatos de mulheres que se rebelaram contra o sistema
imposto. Alguns exemplos de mulheres que questionaram seu lugar na sociedade foram as
sulfragistas na Inglaterra, que promoveram grandes manifestações em Londres, pelo direito
ao voto que só foi conquistado em 1918. No Brasil Bertha Lutz, bióloga, iniciou a luta pelo
voto em 1910, sendo conquistado em 1932. Também no Brasil Terezinha Zerbini lançou o
Movimento Feminino pela Anistia, em 1979.
4. Direitos Humanos e espaço público

Ao conquistar o espaço público, a mulher, torna-se refém do próprio corpo, dado que
os homens insistem em acreditar que a mulher, bem como seu corpo são sua propriedade.
Segundo Simone de Beauvoir (2016a, p. 12) “a humanidade é masculina e o homem define
a mulher não em si, mas relativamente a ele; ela não é considerada um ser autônomo”
nesse sentido, ao sair da esfera privada para conquistar, a esfera pública, a mulher sofre
com inúmeros atos de violência e assédio sexual, em contrapartida os homens seguem
como autônomos da sua própria vontade.
A análise da relação de poder do homem sobre a mulher, a partir do patriarcado,
evidencia a questão da violência como forma de controle infligido sobre o corpo da mulher.
Para a Organização Mundial da Saúde (OMS) a violência pode ser entendida como
o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio,
outra pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa
resultar em sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento
prejudicado ou privação (DAHLBERG e KRUG, 2007, p. 1165).

Nesta definição da OMS a palavra ‘poder’ é utilizada para completar a frase ‘uso da
força física’, o que possibilita uma maior interpretação acerca deste fenômeno, visto que,
explicita que a violência pode estar presente numa ação de poder, como a ameaça e a
intimidação, incluindo todas as formas de negligência e todos os tipos de abuso físico,
sexual e psicológico na conceituação da violência (DAHLBERG e KRUG, 2007).
A compreensão da violência como uma das formas de violação dos direitos
humanos, ocorreu a partir da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, e no
Brasil foi referendado com a Constituição de 1988. Percebe-se, contudo, que uma
sociedade que busca a igualdade e a justiça, se encontra confrontada com uma
sociabilidade que não permite que esses princípios sejam alcançados, gerando conflitos
entre os grupos que na cena pública possuem posições contrárias. (TELLES, 1998).
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Neste sentido, as mulheres ao contestarem sua subalternidade perante os homens
na esfera dos direitos, revelaram como os direitos humanos precisam de um olhar sobre as
especificidades das mulheres. Para que a igualdade entre homens e mulheres seja
alcançada em diversos espaços é necessário se atentar para o fato de que em alguns casos
as mulheres devem ser tratadas como diferentes para terem suas particularidades
reconhecidas, como na condição da maternidade (JELIN, 1994).
Para a garantia dos direitos das mulheres é necessário buscar diminuir as diferença
entre os homens e mulheres, considerando as especificidades culturais as quais estão
inseridos, que muitas vezes estão imbuídos de preconceitos que perpetuam a violência e
submissão das mulheres.
Entre os tipos de violência contra a mulher, tem-se a violência sexual, que tem como
uma de suas formas de expressão o assédio sexual, que é naturalizado na sociedade
brasileira. Segundo Saffioti (2015) na sociedade patriarcal a mulher deve se comportar
como uma caça que se mantém passiva, esperando a iniciativa do homem, que tem a seu
favor a ideologia de ser considerado incapaz de controlar sua sexualidade. Quando se
coloca a vedação da relação sexual entre os parentes, negando tal ato, permite-se que os
demais homens fiquem livres para se apropriar da mulher (SAFFIOTI, 2015).
Neste sentido, os desejos sexuais masculinos que são naturalizados pela sociedade
e compreendidos como instintos, os quais não podem ser controlados apesar da nocividade,
se caracterizam como violência. Em contrapartida, a mulher é vista como sedutora, que
precisa demonstrar passividade diante de uma investida, o que dificulta a identificação do
assédio sexual pelas próprias vítimas, visto que muitas mulheres se responsabilizam por
terem sido assediadas (SANTOS, 2015).
A questão do assédio sexual em espaços públicos, foco específico deste estudo, fere
os direitos de segurança pessoal e de locomoção das mulheres, que é garantido na
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH):
Artigo III - Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança
pessoal. (...)
Artigo XIII - Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e
residência dentro das fronteiras de cada Estado”.

No entanto, as mulheres se deparam com uma sociedade que não lhes garante a
proteção social necessária, para que elas possam se locomover de forma segura pelas ruas
de suas cidades sem serem constrangidas por homens através do assédio sexual.
Para esclarecer sobre o assédio sexual, o Código de Direitos Humanos de Ontário, o
define como, “engajar em comentários ou condutas vexatórias que se sabem indesejadas”,
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logo, o assédio sexual pode estar ligado a prática do sexo ou não, a depender da gravidade
da situação.
Expressa uma violação dos direitos humanos por atingir a integridade física e
psicológica da vítima, em que, possuem as mulheres como os sujeitos mais vulneráveis
diante desta situação.
O assédio sexual como prática ofensiva para com as mulheres legítima aos homens
o poder sobre o corpo feminino, por ser aceitável que ele seja um conquistador e que tenha
uma postura mais agressiva sexualmente (FUKUDA, 2012). Diante disso, assediar mulheres
em espaços públicos é uma prática natural para os homens, uma vez que eles têm
permissão para demonstrar seus desejos, mesmo que violem os direitos humanos das
mulheres.
É com base nesta realidade que é apontado pelos Relógios da Violência do Instituto
Maria da Penha, que todos os dias a cada 1,4 segundo, uma mulher sofre assédio sexual no
Brasil. Sendo que, a cada 1,5 segundo ocorre um assédio contra mulheres nas ruas do país.
Em relação ao transporte público o assédio físico ocorre, às mulheres, ocorre a cada 6,1
segundos. Esses dados evidenciam o grande número de mulheres que se deslocam pelas
cidades sob a constante ameaça de serem vítimas dessa violência.
Outra prova expressiva da dimensão do número de assédio sexual em espaços
públicos são os resultados da pesquisa Chega de Fiu Fiu, elaborada pela jornalista Karin
Hueck como parte da campanha Chega de Fiu Fiu do grupo TinKolga (2013), que
demonstrou que das 7.762 mulheres que participaram da coleta de dados, 99,6% delas
afirmaram que já foram assediadas.
Em meio às consequências violentas da opressão feminina, a iniciativa de
organização do ano internacional da mulher pela ONU em 1975, possibilitou que o
movimento feminista nascesse no Brasil na década de 1970, favorecendo a discussão do
feminino pelas mulheres, num contexto de repressão social na América Latina (SARTI,
2001). Assim como, os novos estudos sobre o gênero e o estudo social da mulher
possibilitaram grandes avanços para a compreensão da realidade feminina.
Sendo que, a discussão sobre as opressões femininas que se desenvolveram neste
período possibilitaram que na segunda metade da década de 1970, especificamente em
1979, a professora de direito Catharine MacKinnon, propusesse pela primeira vez a
criminalização do assédio sexual dentro de uma perspectiva jurídica (SANTOS, 2015).
Sua concepção era a de punir as pessoas que usassem da sua posição de
superioridade na hierarquia do quadro profissional de uma empresa para conseguir favores
sexuais. Ao estabelecer uma teoria que interligava os comportamentos sexuais e a
discriminação sexual, ou de gênero, MacKinnon deixa bem claro que o assédio sexual
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ocorria como sendo uma das expressões do status desigual existente entre homens e
mulheres (SANTOS, 2015).
Apesar do debate sobre as questões que envolvem as mulheres terem ganhado
força na década de 1970, no Brasil, apenas no ano de 2001 foi implementada a da Lei n°
10.224/2001 do assédio sexual. Esta lei se enquadra nos casos em que um superior
hierárquico, usa de sua posição na relação trabalhista para assediar com ações que venham
a constranger a vítima para obtenção de vantagem ou favorecimento sexual.
A aprovação dessa da Lei 10.224/2001 foi uma grande conquista para o movimento
de mulheres e para a efetivação dos direitos humanos. Porém, pela definição proposta, nem
toda conduta, como as populares cantadas, são juridicamente punidas, uma vez que o
assédio foi caracterizado como constrangimento realizado por um superior na hierarquia de
trabalho. Assim, excluiu-se no âmbito jurídico a possibilidade de aplicação da lei em outros
ambientes (FUKUDA, 2012).
Está limitação da legislação leva a impunidade de altos índices de casos de assédio
sexual contra mulheres, visto que não são encarados como uma violência digna de ser
criminalizada. Está falha dá-se pela reprodução das hierarquias de gênero no espaço
jurídico, haja vista que, diversas pesquisas demonstram que o assédio sexual é praticado
em diversos espaços, e não somente numa relação de trabalho entre o superior e seu
subordinado.
Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Datafolha em
2017 com 2.073 pessoas, em 103 municípios, por meio de perguntas sobre violência contra
as mulheres, evidenciou que nos últimos 12 meses, 40% das entrevistadas afirmaram ter
sofrido algum tipo de assédio. Proporção que se eleva para 70% entre as mulheres jovens e
para 43% entre as mulheres negras e 35% para as mulheres brancas (FBSP/DATAFOLHA,
2017).
Assim, sofrer com o assédio sexual é uma condição real vivida por várias mulheres
brasileiras, que encontram-se em situação de vulnerabilidade diante da violência praticada
cotidianamente contra elas. Tal quadro reforça a importância de se efetivar leis e políticas
públicas, que possam garantir às mulheres os direitos de segurança pessoal e locomoção
previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Em que, Telles (1998, p. 38)
afirma que “para além das garantias formais inscritas na lei, os direitos estruturam uma
linguagem pública que baliza os critérios pelos quais os dramas da existência são
problematizados em suas exigências de equidade e justiça”.
A luta feminina para elaboração da justiça social ocorre por meio de uma negociação
constante e difícil, por terem que enfrentar à reprodução considerada de inferioridade social
que desqualifica suas pautas. Por serem mulheres que contestam o status quo, enfrentam a
exclusão de seus discursos sob a ordem patriarcal, para a manutenção da dominação
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masculina sobre a feminina. Demonstrando claramente que o pensamento de Telles (1998),
o qual diz que os grupos oprimidos, como mulheres, pobres e minorias étnicas, causam
alvoroço social com suas reivindicações, se concretiza na luta política.
Deste modo, as problematizações realizadas pelo movimento de mulheres para o
reconhecimento de sua subalternização social, procuram desmistificar para homens e
mulheres, que as condutas indesejadas que reforçam a submissão feminina não devem ser
admitidas. Por isso, abordar o crime de assédio sexual em espaços públicos torna-se
essencial à medida que sua existência é uma grave violação aos direitos humanos das
mulheres.
5. Assédio sexual e legislação agonizante

No Brasil há uma deficiência na legislação, que garanta a promoção e defesa dos
direitos das mulheres. Por esse motivo, existem inúmeras mobilizações, principalmente, do
movimento feminista para que novas leis sejam votadas para assegurar as mulheres seus
direitos contra as várias expressões da violência, seja ela sexual, patrimonial, física,
simbólica e psicológica. Entretanto, os mesmos reflexos do patriarcado existentes na
sociedade repercutem nas leis.
Atualmente, no Brasil, existe a Lei 11.340/2006, conhecida como “Lei Maria da
Penha”, que traz uma inovação no sentido de garantias da mulher, frente a coibir e prevenir
a violência doméstica e familiar. No entanto sobre à questão do Assédio Sexual, em relação
ao espaço público, não há uma lei específica.
Para a punição do crime de assédio sexual a legislação de referência é a Lei
10.224/01 que acrescentou ao código penal brasileiro o artigo 216-A, que diz “constranger
alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente
de sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego,
cargo ou função”, todavia, essa lei limita-se ao assédio sexual em locais de trabalho.
Assim, percebe-se a precariedade da legislação quando se fala em direitos da
mulher. Voltando ao já citado reflexos do patriarcado sobre as legislações, que incide em
diversos âmbitos da legislação brasileira, desde a elaboração das leis, aprovação e sua
aplicação, que expressam valores e cultura, tendo em vista que os políticos que as
elaboram são, majoritariamente homens, que ainda insistem em legislar sobre os corpos
femininos, bem como a execução dessas leis, que tornam ineficazes perto dos executores
que as dirigem.
Sobre o artigo 216-A do Código Penal, BIANCHINI (2002), traz a impropriedade de
prever consequência para o ato, pois essa criminalização não compete ser regulada pelo
ordenamento jurídico. Segundo essa autora, vários juristas se colocaram contrários a
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criminalização do assédio sexual em espaços laborais, pois entende que essa ação tem
cunho moralista, que já é tipificado por outro artigo do Código Penal, Outros argumentos que
envolvem até a aculturação, alegando que não passa de cópia da cultura norte-americana.
Vários juristas afirmam que não existe necessidade dessa cominação penal para o assédio,
visto que existem diversos enquadramentos do assédio na legislação brasileira antes da Lei
10.224/20016, todavia, em seus textos, os artigos, não consideraram o assédio sexual em
sua real dimensão, podendo caber diversas interpretações .
Segundo Bianchini (2002) ao considerar a Lei 10.224/2001, que dispõe sobre o
assédio sexual em espaços de trabalho, não há consenso entre os estudiosos da lei.
Segundo ela, quatro autores são favoráveis à criminalização do assédio, sendo que um
deles é homem, e, contra a criminalização do assédio sexual tem-se cinco autores, todos
homens.
Levando em consideração aspectos de poder do homem sobre a mulher,
característicos da sociedade patriarcal brasileira, percebe-se o reflexo nas ações e diversas
interpretações sobre a questão da criminalização do assédio, acrescido pela Lei
10.224/2001.
Nesse sentido a locomoção da mulher em espaços públicos fica comprometida, pois
a mesma pode ser vítima de assédio sexual, afetando portanto, seu direito de segurança
pessoal e locomoção, que são garantidos na DUDH. E, caso o assédio sexual ocorra, não
há respaldo na legislação brasileira para efetivar seus direitos.
Somente com a luta identificada em diversos setores e espaços, guiado pelos
movimentos feministas, que os direitos humanos, tem incorporado aos poucos, bases para
leis, campanhas e diversos outros segmentos que torna a luta legítima dessa minoria
reconhecida.
Na cerimônia de premiação do globo de ouro do ano de 2018, que aconteceu em Los
Angeles, EUA, as atrizes se uniram na luta contra o assédio sexual de mulheres.
Protestaram e denunciaram o assédio, sobretudo, depois que o produtor, Harvey Weinstein
recebeu dezenas de acusações de estupro. No Brasil, em meados de 2017, atrizes da Rede
Globo, personalidades da mídia e funcionárias da emissora, lançaram a campanha “mexeu
com uma mexeu com todas”, que começou depois que o ator José Mayer foi acusado de
assediar sexualmente uma figurinista, que denunciou. Essas campanhas de denúncia contra
o assédio sexual são exemplos de como discutir esses assuntos de total importância na
sociedade, além de encorajar vítimas para realizarem as denúncias.
A campanha brasileira “mexeu com uma mexeu com todas” e o movimento de vestirse de preto na passarela do Globo de Ouro em Los Angeles tem pontos de partidas
6

Os referidos artigos do Código Penal são: Art. 133, Art. 140, Art. 146, Art. 147 e das Leis de Contravenções
Penais (LCP) os artigos nº 61 e nº 65.
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semelhantes, homens que foram acusados de assediar mulheres. Tais fatos respaldam-se
na questão de poder do homem sobre o corpo da mulher, referendado pelo patriarcado
Os casos de assédios em locais de trabalho e espaços privados ganham enfoque,
visibilidade e espaços de discussões, já o assédio sexual quando praticado na rua, torna-se
totalmente irrelevante para muitos, entretanto o sentimento de posse do homem e a ideia de
liberdade sobre o corpo do outro continuam o mesmo, todavia, um ato é passível de punição
pela lei e o outro não. Pode-se pontuar que é, em partes, o assedio sexual em espaços
públicos se configura em ações, que muitas vezes, são considerados como “aceitáveis” pela
sociedade, não levando em consideração o constrangimento sofrido pela vítima.
Os dados sobre o assédio sexual em espaços públicos tem números alarmantes a
cada pesquisa feita. Na apresentação do “I Seminário Internacional Cultura da Violência
Contra as Mulheres”, que ocorreu em 2016, foi apresentada uma pesquisa realizada pela
ONG Énois - Inteligência Jovem, em parceria com o Instituto Vladimir Herzog e o Instituto
Patrícia

Galvão,

que buscou compreender como é ser menina no Brasil, diante do

machismo e violência. Na pesquisa, 94% das mulheres entrevistadas afirmam que já foram
assediadas verbalmente e 77% assediadas sexualmente, dessas, 72% delas foram
assediadas em espaços públicos por desconhecidos. O que mais alarma é que embora
tenha tantos casos de assédios, principalmente em transportes públicos, a legislação
continua estática em relação a isso.
Vale ressaltar, que o medo é recorrente quando se fala em denúncia. Ainda hoje, boa
parte das mulheres sentem-se envergonhadas ou culpadas pelo assédio, fato esse que
impede que vários casos sejam denunciados e o agressor punido. Por outro lado, a
estrutura das delegacias em questão são compostas de agentes, que em sua maioria são
homens e trazem consigo a ideologia do poder patriarcal. Nesse ponto, apesar do avanço
na criação de delegacias para as mulheres, os atores que trabalham nas mesmas, ainda
não possuem recursos e hábitos para compreender o assédio sexual e, por conseguinte,
aplicar a lei vigente.
No Brasil, tramitam duas Propostas de Lei no Senado (PLS) que buscam
regulamentar a questão do assédio em espaços públicos. A primeira é a PLS nº 740 de
2015, que estabelece como crime o constrangimento ofensivo ao pudor no transporte
público. A segunda é a PLS nº 312 de 2017, que estabelece o crime de molestamento
sexual. As duas propostas têm como objetivo proteger a mulher em situações de assédio
sexual, principalmente, em espaços públicos, que não estão contempladas na legislação
atual.
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Considerações Finais

Abordar os aspectos da relação de poder do homem e seu controle sobre o corpo
feminino, pela sociedade patriarcal faz-se necessário, uma vez que suas consequências se
caracterizam como violações dos direitos de segurança pessoal e locomoção assegurados
na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada em 1948.
Com a saída das mulheres pra o mercado de trabalho, as práticas de violência contra
as mulheres que estavam reclusas no seio das famílias, passaram a se expandir ao espaço
público. Neste momento, todos os conflitos existentes entre o público e o privado, ou seja,
entre a liberdade masculina versus a liberdade feminina. O uso do poder masculino para
dominar a mulher e a sujeição das mulheres ao desejo sexual dos homens se confrontam
com um aparato jurídico que se estabelece e que deveria assegurar a igualdade perante
todos, mas que devido o contexto social, reproduz o patriarcado em todas as dimensões do
exercício do poder masculino.
A cultura estabelecida, que impõe a mulher como objeto do desejo do homem,
dificulta a compreensão do assédio sexual, bem como sua configuração como
constrangimento. A mulher vítima da violência ainda passa por outro constrangimento, pois
muitas se culpam pelo fato ocorrido.
Ao conceituar o assédio sexual na Lei 10.224/2001, há um avança na legislação
brasileira, contudo, ao colocar em seu texto “ao exercício de emprego, cargo ou função”, o
legislador restringiu o assédio apenas nas relações empregatícias, deixando de fora tantas
outras situações.
Diante desse contexto, há uma precariedade na tipificação da lei, enquanto
configuração em relação ao assédio sexual. O que gera opiniões controversas, daqueles
atores que deveriam asseguram os direitos das mulheres. No entanto, o que se percebe é
que é que a cultura patriarcal traz para a lei o elemento subjetivo de interpretação de
assédio sexual, que repercute na dominação do corpo feminino, colocando-o a mercê a
estereótipos de gênero, que foram naturalizados ao longo do tempo.
Assim, o assédio sexual em espaços públicos não é tratado como crime, levando a
negligência e ocultamento dos inúmeros casos que ocorrem neste ambiente. A organização
social conduz a tal aceitação quando não questiona a dominação feminina que começa na
família, por isso atuar para o desenraizamento do poder masculino sobre o corpo da mulher
é um dos deveres de um Estado que está comprometido com os direitos humanos, assim
como por parte dos cidadãos que possuem seus direitos e deveres sociais.
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1. NOTAS INTRODUTÓRIAS
Os Direitos Humanos são fruto de lutas libertárias e emancipatórias (CARBONARI,
2007), nas quais podemos identificar movimentos que buscam a construção dos Direitos
Humanos das Mulheres, por meio da reivindicação de pleno acesso aos Direitos Humanos
que, durante séculos, foram pensados, produzidos e exercidos unicamente pelos homens. A
luta pelo reconhecimento de Direitos Humanos específicos às mulheres se dá em razão de
sua histórica submissão a violências físicas e psicológicas no âmbito público e privado da
sociedade patriarcal.
Identificamos que a consolidação do direito internacional dos Direitos Humanos
ocorreu com a criação da Organização das Nações Unidas (1945), estabelecendo a ideia de
que a violação dos Direitos Humanos não é somente preocupação doméstica dos Estados,
mas da comunidade internacional. Paralelamente ao sistema global, os sistemas regionais
de proteção, como a Organização dos Estados Americanos (1948), internacionalizaram os
Direitos Humanos no âmbito regional. (PIOVESAN, 2016)
Observar que ocorreu o movimento de especialização dos Direitos Humanos, visto
que alguns direitos têm por titulares sujeitos diversos do homem, daí a necessidade de
considerar as especificidades das pessoas (BOBBIO, 1992). Um exemplo foi a elaboração
de tratados internacionais exclusivos às mulheres.
Além disso, defendemos que a não discriminação às mulheres legitima tratamento
diferenciado a elas em virtude da vulnerabilização que sofrem nas diferentes organizações
sociais. Portanto, a promoção da igualdade no acesso aos Direitos Humanos se dá pelo
tratamento diferenciado às mulheres. (BRAGATO; ADAMATTI, 2014)
Com

base

nisso,

pesquisamos

normativas

internacionais

que

abordam

especificamente Direitos Humanos das Mulheres. Identificamos a existência de tratados,
convenções e declarações, tanto no sistema ONU como no sistema OEA, voltados para a
igualdade de direitos, eliminação da discriminação, enfrentamento da violência, garantia de
direitos sexuais e reprodutivos e reconhecimento de que Direitos Humanos das Mulheres
são Direitos Humanos.
Ademais, pesquisamos decisões emanadas, entre os anos de 2006 e 2017, pela
Corte Internacional de Justiça e Corte Interamericana de Direitos Humanos que objetivam
oferecer tratamento diferenciado às mulheres, interpretações estas que o Brasil tem o dever
de incorporar em seu sistema interno.
2. SISTEMAS INTERNACIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Os Direitos Humanos são históricos e foram construídos por meio de lutas libertarias
e emancipatórias (CARBONARI, 2001). Uma dessas lutas são os movimentos feministas,
que lutaram pelo reconhecimento dos Direitos Humanos das Mulheres.
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Os Direitos Humanos representam o patrimônio ético, jurídico e político que tais lutas
libertarias e emancipatórias produziram. Possuem por fundamento a dignidade da pessoa
humana, a qual é indisponível. Portanto, são direitos universais, indivisíveis, independentes,
exigíveis e justificáveis. (CARBONARI, 2001)
Os primeiros marcos do processo de internacionalização dos Direitos Humanos que
transcendem a ótica da jurisdição doméstica dos Estados – por relativizarem a noção de
soberania absoluta dos mesmos ao autorizarem intervenções no interior deles a favor da
proteção dos Direitos Humanos – são o Direito Humanitário, a Liga das Nações e a
Organização Internacional do Trabalho (PIOVESAN, 2016).
Porém, a consolidação do Direito Internacional dos Direitos Humanos se dá com a
criação da Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945, que surge como uma objeção
às barbaridades cometidas na Segunda Grande Guerra. Neste momento, consolida-se a
ideia de que a violação dos Direitos Humanos não é somente uma preocupação doméstica
do Estado, mas da comunidade internacional e do sistema global de proteção dos Direitos
Humanos (PIOVESAN, 2016).
Em decorrência da criação das Nações Unidas, ocorre posteriormente, o movimento
de especialização dos Direitos Humanos que se deu pelo aumento dos bens que foram
considerados merecedores de tutela e pela compreensão de que alguns direitos têm por
titulares sujeitos diversos do homem, fazendo-se necessário considerar as especificidades
das pessoas. (BOBBIO, 1992)
Pode-se relacionar esse movimento de especificação à teoria do reconhecimento de
Honneth (2003), em que o modo de os sujeitos e os grupos sociais formarem suas
identidades é mediante o reconhecimento intersubjetivo (que se dá em três padrões: amor,
direito e solidariedade) da particularidade de todos os indivíduos. A luta pelo
reconhecimento é um quadro interpretativo de processos de evolução social e está
associada aos conflitos sociais.
Desse modo, observa-se que a criação das Nações Unidas é o marco mais
importante em matéria de Direito Humanos e Direito Internacional, mas não é o único.
Paralelamente a esse sistema global de proteção dos direitos humanos, coforme Piovesan
(2016), os sistemas regionais internacionalizaram os direitos humanos no âmbito regional.
Nestes, o consenso político é facilitado porque menos Estados estão envolvidos, logo, os
sistemas regionais podem analisar melhor as singularidades culturais e históricas de uma
região.
Ademais, por conta da proximidade geográfica, esses sistemas exercem pressões
mais fortes nos Estados nas hipóteses de violação dos direitos humanos. A criação da
Organização dos Estados Americanos (OEA) foi e é essencial à proteção e difusão dos
Direitos Humanos na região Americana.
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2.1 A ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS: O SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO DOS
DIREITOS HUMANOS
O pretexto oficial da ONU, conforme Piovesan (2016), é a manutenção da paz e
segurança internacional, o desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados, a
adoção da cooperação internacional no âmbito econômico, social e cultural e de um padrão
internacional de saúde, a proteção do meio ambiente, a criação de uma nova ordem
econômica internacional e a proteção internacional dos Direitos Humanos.
É uma entidade extremamente complexa subdivida em vários órgãos e agencias. Os
principais órgaos são a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional
de Justiça e o Conselho Econômico e Social.
Seu principal órgão judicial é a Corte Internacional de Justiça (CIJ), um tribunal
mundial em que somente os Estados podem ser partes perante ele. A CIJ tem competência
contenciosa (de solucionar disputas de natureza jurídica entre os Estados que lhe
submetem suas controvérsias) e consultiva (de emitir pareceres sobre questões legais a
requerimento dos órgãos e agências especializadas da ONU autorizados para tanto).

3

2.2 A ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS: O SISTEMA INTERAMERICANO
DE DIREITOS HUMANOS
O sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, representado pela
Organização dos Estados Americanos, tem como um dos órgãos principais a Corte
Interamericana de Direitos Humanos.
Esta é o principal órgão jurisdicional e possui competência consultiva e contenciosa.
A primeira é o poder de emitir pareceres, que podem ser solicitados por todos os membros
da OEA, sobre interpretação os tratados que dizem respeito à proteção dos direitos
humanos nos Estados Americanos, e efetuar o controle de convencionalidade entre a
legislação dos Estados e as normativas internacionais.
A segunda é a competência para julgar casos onde exista violação de direitos
protegidos pela Convenção Interamericana de Direitos Humanos. As decisões da Corte são
obrigatórias e vinculantes e somente os Estados-partes da Convenção que reconheçam a
competência jurisdicional da Corte e a Comissão Interamericana podem submeter casos a
ela (artigo 61, item 1 da Convenção Americana de Direitos Humanos). Em contrapartida, se
a Comissão submeter caso à Corte, a vítima, seus parentes ou representantes podem
submeter diretamente a este órgão seus argumentos, arrazoados e provas.

3

http://www.icj-cij.org/en/jurisdiction
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3. DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES
O estudo dos Direitos Humanos das Mulheres está integralmente ligado ao estudo do
gênero, o qual, de acordo com Louro (2014), surgiu na chamada segunda onda do
movimento feminista. Dessa forma, a compreensão do gênero e de seu impacto no meio
jurídico internacional está conectada aos movimentos históricos feministas, divididos por
autoras como Rebecca Walker (1992), em primeira, segunda e terceira onda.
Os feminismos de primeira onda (LOURO, 2014) têm por marco principal a
Revolução Francesa de 1789, que é conhecida por defender que todos os cidadãos nascem
livres e iguais e possuem os mesmos direitos e deveres (ALEIXO, 2015). Essa bandeira
política foi usada pelas mulheres para reivindicar a real universalização desses preceitos, já
que na prática eles eram pensados, produzidos e exercidos somente pelos homens
(GONÇALVES, 2013).
No século XIX o feminismo enfim tomou caráter mundial, identidade autônoma
teórica e organizativa. A vertente mais forte da época foi a sufragista, em que as mulheres,
primeiro na Inglaterra, se organizaram para lutar por direitos, tendo sofrido perseguições por
suas manifestações. Este momento tinha um cunho claramente liberal no qual a demanda
principal era por direitos civis e políticos, como por formação profissional, representação
política, acesso à educação formal, trabalho remunerado e voto (BITTENCOURT, 2015) e
essas demandas eram feitas pelas mulheres brancas de classe média. (LOURO, 2014)
A obra O segundo sexo de Simone de Beauvoir, de 1949, foi fundamental à próxima
onda e é nela que uma das máximas do feminismo se instaura: “não se nasce mulher, se
torna mulher” (PINTO, 2010), o que desnaturaliza a posição feminina na sociedade e
instaura a discussão sobre a tese de que os papéis da mulher e do homem não são
naturais, mas socialmente construídos e, assim, suscetíveis a transformações.
Os feminismos de segunda onda (ou feminismo contemporâneo para Ana de Miguel),
por sua vez, surgiram na década de 60 e têm como objeto central a construção teórica sobre
a condição da mulher na sociedade (ALEIXO, 2015). Isto é, eles articulam-se não somente
militantemente, mas também teoricamente e é neste âmbito de estudo que o gênero será
projetado e problematizado. (LOURO, 2014)
Segundo Aleixo (2015), surgiram várias vertentes autônomas, como o feminismo
liberal, socialista e radical. Foram formados grupos de autoconsciência que operavam
através de reuniões de estudo e compartilhamento voltados ao “ser mulher” na sociedade.
Tem-se grandes autoras como Gloria Jean Watkins, Heleieth Saffioti, Joan Scott, Betty
Friedan, Nacy Fraser e Juliet Mitchell. (BITTENCOURT, 2015)
Ao se tornarem evidentes as relações de poder, dominação e opressão que a mulher
sofre na esfera privada, cria-se o entendimento de que esse âmbito doméstico é de
interesse público, daí a máxima “o pessoal é político”. Dessa forma, as feministas radicais,
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baseadas em obras como O segundo sexo, de Beauvoir, Política Sexual de Millet e A
dialética da sexualidade de Firestone, estudaram o sistema de poder específico que
subordina as mulheres aos homens nas sociedades a fim compreendê-lo e explica-lo.
(ALEIXO, 2015)
Esse sistema de poder foi denominado “patriarcado”, definido por Puelo (2005) como
um sistema de dominação e de organização social em que as principais posições de poder
são dos homens, o qual é divido em patriarcado de coerção – rígidas regras legais e/ou
religiosas sobre os papeis de subordinação da mulher e de dominação do homem na
sociedade – e do consentimento – reprodução midiática não explicitamente opressora de
imagens da feminilidade normativa contemporânea, como a juventude obrigatória e os
padrões de beleza.
O conceito de gênero foi desenvolvido nesse âmbito dos estudos feministas e,
naturalmente, é permeado pelos seus pressupostos (PISCITELLI, 2002). Umas das maiores
teóricas sobre o gênero são as americanas Gayle Rubin, considerada a pioneira no campo
dos estudos de gênero (PISCITELLI, 2002), e Joan Scott (1989). Percebe-se, então, que
houve a criação de um vocabulário conceitual próprio (ALEIXO, 2015) e a diferenciação
entre gênero, sexo e orientação sexual (BITTENCOURT, 2015).
Outrossim, os feminismos de segunda onda fazem uma autocrítica ao seu caráter
burguês-liberal ao averiguarem a necessidade de se fazer recortes de raça e classe
(BITTENCOURT, 2015).
Advinda dessa autocrítica surge na década de 90 a terceira onda feminista, termo
estabelecido por Rebecca Walker (1992). Neste momento o estudo sobre o gênero se torna
mais complexo. Movida por autoras e ativistas da segunda onda, um dos paradigmas
predominantes da terceira onda é a critica da segunda onda por sua concepção monilítica,
universal e generalizante que não leva em consideração as subjetividades das mulheres.
Discute-se, portanto, o micropoder e a micropolítica, fazendo recortes de classe e
raça (BITTENCOURT, 2015) para não ignorar as especificidades das mulheres com um
discurso universal excludente, haja vista que, por exemplo, trabalhar fora sem a autorização
do marido nunca foi uma demanda das mulheres negras e pobres (RIBEIRO, 2014).
Logo, há uma iternseccionalidade: o modo como a raça, a classe, o gênero, a
religião, a idade, a orientação sexual, dentre outros marcadores formadores da identidade,
influenciam na constituição da subjetividade e identidade das pessoas, categorias essas que
produzem formas de opressão ou privilégio (OLIVEIRA, 2006). Há mulheres que vão além
da opressão de gênero porque sofrem outros tipos de opressão como racismo, homofobia,
transmisoginia, entre outros. Essa interseccionalidade é o objetivo do feminismo
interseccional.
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Grandes nomes como Susan Bordo, Elizabeth Grosz, Judith Butler e Donna Haraway
criam novas categorias de análise sobre a dominação masculina e dão ao gênero um novo
significado, como a Teoria Queer (BITTENCOURT, 2015). É proposta a reconstituição das
teorias que veem o gênero de modo binário (masculino e feminino).
Nessa perspectiva, Buttler (1990) desenvolve a teoria da performatividade, na qual o
gênero é uma performance e, portanto, as transmulheres (SMITH, 2017) poderiam ser vistas
como sujeitos femininos. O gênero, para Buttler (1990), não é somente a inscrição cultural
de significado de um sexo, mas também o aparato de produção sob o qual os sexos são
estabelecidos, mantendo, assim, por meio de performances, a ordem compulsória que exige
a ligação entre o gênero e o sexo.
Em suma, os movimentos feministas e o estudo de gênero foram essenciais ao
reconhecimento dos chamados Direitos Humanos das Mulheres nos sistema ONU e OEA de
proteção dos Direitos Humanos.

3.1 O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES
Anteriormente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) foi
considerada como suficiente para assegurar os direitos das mulheres. Os estudos e
manifestações feministas, contudo, perpassados pela perspectiva de gênero, demonstraram
que apenas este documento não é o suficiente para promover tais direitos, dado a histórica
exclusão das mulheres da vida política pública. (SILVA, 2016)
O modo como os Direitos Humanos das Mulheres se consolidaram no sistema ONU
e OEA por meio de normativas e jurisprudência é fruto da luta pela universalização dos
Direitos Humanos e dos estudos sobre o gênero, ambos inseridos na esfera dos
movimentos reinvidicatórios feministas.
Pode-se compreender, então, que a expressão Direitos Humanos das Mulheres é a
reinvidicação pelo reconhecimento de direitos específicos a elas em razão de serem
historicamente submetidas a violências físicas e psicológicas nos setores públicos e
privados da sociedade em decorrência do patriarcado.
Em síntese, a expressão Direitos Humanos das Mulheres conjuga a histórica luta de
reivindicação ao integral acesso aos Direitos Humanos pelo reconhecimento de que Direitos
Humanos das Mulheres são Direitos Humanos; pressuposto este que foi reconhecido em
documentos como a Conferência de Viena (ONU, 1993), a Declaração de Pequim (ONU,
1994) e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (OEA, 1994).
O movimento de especificação dos Direitos Humanos, que se deu pelo aumento dos
bens que foram considerados merecedores de tutela pela compreensão de que alguns
direitos têm por titulares sujeitos diversos do homem e, por isso, é necessário considerar as
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especificidades das pessoas (BOBBIO, 1992), foi essencial à difusão da noção de Direitos
Humanos das Mulheres e, consequentemente, à elaboração de normativas internacionais
exclusivas às mulheres. Isso está relacionado ao desenvolvimento do Direito Internacional
dos Direitos Humanos, que ocorreu pela adoção de tratados internacionais de proteção.
Outro fator importante é o de que a partir dos estudos feministas surgiu a ideia de
que os discursos acadêmicos, sociais, políticos não são neutros. Toda aquela objetividade e
neutralidade que foram, e ainda são, consideradas indispensáveis à produção acadêmica
foram negadas pelos estudos feministas, pois se assumiu que a posição social da mulher foi
historicamente construída (LOURO, 2014).
Todavia, o mundo jurídico ainda é permeado pela noção de que as normas e suas
interpretações são neutras em relação ao gênero e outras categorias. As discussões
feministas obrigam os juristas a enxergarem essas diferenças. (GONÇALVES, 2013)
Gonçalves (2013) afirma que o conceito de gênero visibilizou a violação de Direitos
Humanos das Mulheres não somente no setor público, mas também no privado, trazendo à
tona a discussão de que a simples enunciação de igualdade não é o suficiente para efetivála a grupos diferenciados.
Demandaram-se alterações legislativas específicas que declararem direitos e tragam
subsídios para efetuá-los no plano social. Em suma, ocorreu a reinvidicação de direitos
específicos às mulheres, como equiparação salarial, equidade nas relações familiares,
liberdade sexual e autonomia reprodutiva. (GONÇALVES, 2013)
Assim, a não discriminação a certos grupos, como as mulheres, legitima tratamento
diferenciado a eles, em virtude de sua vulnerabilidade nas diversas esferas sociais, que é a
“falta ou debilidade de poder econômico, cultural e/ou político de certos indivíduos ou grupos
que obstaculiza a possibilidade de acesso igualitário aos bens e serviços necessários a uma
vida digna” (BRAGATO; ADAMATTI, 2014, p. 99).
Compatível a esse princípio da não-discriminação (SHELTON, 2008), o artigo 1º da
Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher de
1979 da ONU conceitua discriminação contra a mulher como qualquer tipo de distinção,
exclusão ou restrição que prejudique ou anule o reconhecimento, gozo ou exercício dos
direitos humanos pela mulher. Esta Convenção é um marco legislativo internacional
intimamente conectado aos movimentos das mulheres, em razão de o ano de 1975 ter sido
concebido como o Ano Internacional da Mulher e ano em que foi realizada a I Conferência
Mundial sobre a Mulher, o que levou à aprovação da Convenção em 1979. (GONÇALVES,
2013)
Tal reconhecimento de direitos em normativas internacionais de Direitos Humanos é
uma das maiores conquistas da luta pela igualdade de gênero, em razão de a averiguação
de uma violação de direito ter por pressuposto a sua instituição em documento jurídico
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vinculante ou a possibilidade dele ser estabelecido por meio de interpretação de direito
prescrito. Entretanto, é importante compreender que a mera enunciação de direitos não é o
suficiente para efetivá-los. (GONÇALVES, 2013)

3.2 DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES NAS NORMATIVAS DA ONU
Antes de tratar das normativas, é importante salientar que por meio de pesquisa no
site oficial da Corte Internacional de Justiça, entre os anos de 2006 e 2017 não foram
encontradas decisões contenciosas que tratassem pontualmente ou especificamente dos
direitos das mulheres.
Apesar disso, as Nações Unidas é o marco da internacionalização dos Direitos
Humanos por meio da criação de inúmeros tratados internacionais gerais, pela lógica da
universalidade dos Direitos Humanos, e específicos, pela perspectiva do movimento de
especificação, os quais não perdem o caráter universal, mas passam a reconhecer as
diferenças entre as pessoas.
Em relação aos documentos gerais, destaca-se a Carta Internacional dos Direitos
Humanos, composta pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948), Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos (ONU, 1966) – acompanhada de seu Protocolo
Facultativo de 1966 e Segundo Protocolo Facultativo para a Abolição da Pena de Morte de
1989 – e Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU, 1966).
Tratando-se de normativas específicas direcionadas às mulheres, o sistema ONU
possui um grande acervo, sendo a mais destacada a Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. Segue as principais,
cronologicamente:

a) Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres e de Crianças
(ONU, 1921)

b) Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de Mulheres Maiores
(ONU, 1933)

c) Protocolo de Emenda da Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de
Mulheres e Crianças e da Convenção Internacional para a Repressão do Tráfico de
Mulheres Maiores (ONU, 1947).

d) Convenção Internacional sobre os Direitos Políticos da Mulher (ONU, 1953)
e) Convenção Internacional sobre a Nacionalidade da Mulher Casada (ONU, 1957)
f) Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher (ONU, 1979).
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g) Declaração e a Plataforma de Ação de Pequim – adotada na Conferência Mundial
sobre a Mulher de 1995. (ONU, 1995).

h) Protocolo Facultativo à Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação Contra a Mulher (ONU, 1999).

i) Protocolo Adicional à Convenção Internacional contra o Crime Organizado
Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em
especial Mulheres e Crianças (ONU, 2000)
A Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher de 1979, aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 26 de
1994 e promulgada pelo Decreto nº 4.377 de 2002, é documento base dos Direitos
Humanos da Mulher e que integra os direitos presentes nas outras.
Este documento é um conjunto de deveres, baseados nos Direitos Humanos das
Mulheres, direcionados aos Estados-Partes. Ela é fundada no entendimento de que a
discriminação contra a mulher viola os princípios da igualdade de direitos e do respeito à
dignidade humana; dificulta a participação delas, nas mesmas condições que os homens, na
vida política, social, econômica e cultural; representa obstáculo ao aumento do bem-estar da
sociedade e da família e impede o pleno desenvolvimento das potencialidades da mulher
para prestar serviço a seu país e à humanidade.
Ademais, reintera-se na Convenção a consciência de que o papel da mulher na
procriação não deve ser causa de discriminação (mas que a educação dos filhos demanda
igual responsabilidade dos homens e mulheres e da sociedade) e de que é preciso modificar
o tradicional papel do homem e da mulher na sociedade e na família para que se possa
alcançar a plena igualdade.

3.3 DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES NAS NORMATIVAS E JURISPRUDÊNCIA DA
OEA
3.3.1 Normativas da Organização dos Estados Americanos (OEA)
Igualmente, a OEA resguarda os direitos das mulheres. Antes de tratar das
normativas específicas, é essencial enfatizar a Convenção Americana sobre Direitos
Humanos (OEA, 1969), um dos mais importantes documentos para a garantia dos Direitos
Humanos. O seu artigo 5º trata do direito à integridade pessoal e determina no item 1 que o
respeito à integridade física, psíquica e moral de todas as pessoas.
Não obstante, o artigo 1º, 1, dispõe que “Os Estados Partes nesta Convenção
comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre
e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita a sua jurisdição, sem discriminação
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alguma, por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer
outra natureza, (...)”.
No mesmo sentido, está presente no documento o princípio da não-discriminação no
artigo 17, item 2, que reconhece o direito do homem e da mulher de contraírem casamento e
de fundarem uma família, se tiverem a idade e as condições para tanto exigidas pelas leis
internas de seu país, na medida em que não afetem estas o princípio da não-discriminação
estabelecido na Convenção.
A Convenção também contém regras procedimentais, como a contida no artigo 61, 1:
“Somente os Estados Partes e a Comissão têm direito de submeter caso à decisão da
Corte”.
Os Direitos Humanos das Mulheres também são resguardados em normativas
específicas.

Há

três

convenções

internacionais

interamericanas

direcionadas

exclusivamente às mulheres, dentre as quais a Convenção de Belém do Pará é a mais
completa e a mais usada pela Corte Interamericana de Direitos Humanos:
a) Convenção Interamericana sobre a Nacionalidade da Mulher (OEA, 1933).
b) Convenção Interamericana sobre a Concessão dos Direitos Políticos à Mulher
(OEA, 1948)
c) Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher (Convenção de Belém do Pará, OEA, 1994)
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
Mulher foi aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n° 107 de 1995 e promulgado pelo
Decreto n° 1.973 de 1996.
O documento afirma que a violência contra a mulher viola os Direitos Humanos, as
liberdades fundamentais e a dignidade humana; limita a observância, gozo e exercício
desses direitos e liberdades; é “manifestação das relações de poder historicamente
desiguais entre homens e mulheres”; permeia todas as esferas da sociedade e independe
de raça, classe, grupo étnico, cultura, renda, idade, relição etc. Ainda, a Convenção
considera-se positiva contribuição para proteger os direitos das mulheres e eliminar as
violências contra elas.

3.3.2

Jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
Mediante pesquisa no site oficial da Corte Interamericana de Direitos Humanos

(CIDH), foram encontradas 11 decisões judiciais, entre 2006 e 2017, que pretendem e
oferecem tratamento diferenciado às mulheres em suas sentenças pelo uso da Convenção
de Belém do Pará, as quais são: Caso Miguel Castro-Castro Prison vs Peru (2006), Caso
González e outros (“Cotton Field”) vs México (2009), Caso Las Dos Erres Massacre vs
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Guatemala (2009), Caso Fernández Ortega e outros vs México (2010),

Caso Rosendo

Cantú e outros vs México (2010), Caso Atala Riffo and Daughters vs Chile (2012), Caso The
Massacres of El Mozote and Nearby Places vs El Salvador (2012), Caso de J. vs Peru
(2013), Caso Espinoza Gonzáles vs Peru (2014), Caso Veliz Franco e outros vs Guatemala
(2014) e Caso I.V. vs Bolivia (2016).
4. REFLEXÕES FINAIS
A partir de tais estudos, percebemos que as decisões judiciais apresentadas visam
oferecer tratamento diferenciado às mulheres pela adoção, em suas sentenças, da
Convenção de Belém do Pará e pelo reconhecimento da discriminação de gênero. Isto é, as
decisões da Corte Interamericana buscam resguardar a igualdade de gênero.
Os discursos acadêmicos, sociais, políticos não são neutros e a posição social da
mulher foi historicamente construída (LOURO, 2014). Porém, o mundo jurídico ainda
defende que as normas e suas interpretações são neutras em relação ao gênero e outras
categorias. Contudo, as discussões feministas obrigam os juristas a enxergarem essas
diferenças (GONÇALVES, 2013) e a perceberem que não há neutralidade em relação ao
gênero.
A Corte Interamericana, em concordância com tal afirmação, salientou que não
existe tortura neutra em relação ao gênero da vítima e, mesmo quando ela não é específica
à mulher, seus efeitos terão especificidades próprias.
Neste sentido, a proposição de casos paradigmáticos aos sistemas internacionais
possui importante função como propulsor de transformações, ao forçar o reconhecimento,
afirmação e implementação de direitos que são negados no âmbito doméstico dos Estados,
o que poderá contribuir para a superação das resistências a valores ou bens jurídicos.
(GONÇALVES, 2013)
O 1º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de
Discriminação contra a Mulher define discriminação contra a mulher como “toda a distinção,
exclusão ou restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou
anular o reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente de seu estado
civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e liberdades
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro
campo.”.
Reitera-se na referida Convenção a consciência de que o papel da mulher na
procriação não deve ser causa de discriminação e de que é preciso modificar o tradicional
papel do homem e da mulher na sociedade e na família para que se possa alcançar a plena
igualdade. Nesse sentido, as normativas e sentenças analisadas desassociam a importância
da mulher à família, diferentemente do judiciário brasileiro.
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Assim, adotamos a perspectiva de análise de Bernardes (2011), e deduzimos que,
em alguma medida, a resistência observada nas instituições nacionais quanto ao
cumprimento de normas e sentenças da Corte Interamericana no âmbito interno, pode ser
decorrente da discriminação estrutural de gênero que afeta o funcionamento das
instituições, inclusive o Poder Judiciário.
Todavia, o Brasil, ao fazer parte do Sistema Interamericano de Direitos Humanos,
ratificando os tratados e assumindo os compromissos internacionais, tem o dever de
incorporar tais previsões normativas, bem como suas interpretações dadas pelas Corte, em
seu sistema interno, seja pela adequação normativa pela via do controle de
convencionalidade, seja pelo ajuste de suas políticas públicas.
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Masculinidade Criminosa e Violência Masculina: Apontamentos para um
estudo sobre identidade de gênero no Instituto Penal de Campo Grande
(IPCG)

Daniel Attianesi de Lima1

Resumo
A ideia do artigo que proponho aqui está na realização de uma discussão teórica a partir dos estudos de
gênero e da questão clássica da antropologia, como um todo, sobre a identidade. Inicia-se com uma
pequena problematização em busca de se pensar as masculinidades dentro dos campos maiores das
identidades e dos movimentos identitários. Depois busca-se focar na separação entre a
sexualidade/gênero, em perspectiva de análise, sobre o campo de estudos de gênero numa perspectiva
pós-estruturalista e por último se encerra pensando-se na possibilidade de observar a existência de uma
Masculinidade Criminosa entre os detentos do sistema penal brasileiro, mas precisamente no Instituto
Penal de Campo Grande. Dessa forma a ancoragem teórica que se situa esse artigo se encontra nos
estudos de gênero e do pós-estruturalismo, que justamente propiciam a construção de explicações
sobre o gênero não restritas ao referencial biológico e psicológico, e radicam suas análises no campo
cultural, entendendo a cultura como um horizonte de luta por representações e significações.
Palavras-chave: Masculinidades; Identidade; Crime; Gênero; Violência; Prisão.

Abstract
The idea of the article that I propose here is in the accomplishment of a theoretical discussion from the
studies of gender and the classic question of the anthropology, as a whole, on the identity. It begins
with a small problematization in order to think about masculinities within the larger fields of identities
and movements of identity. Afterwards, it is sought to focus on the separation between sexuality /
gender, in perspective of analysis, on the field of studies of gender in a post-structuralism perspective
and finally it ends up thinking about the possibility of observing the existence of a Criminal
Masculinity in the figure of detainees within the Brazilian penal system, but precisely at the Penal
Institute of Campo Grande. In this way, the theoretical anchorage of this article is found in studies of
gender and post-structuralism, which precisely provide the construction of explanations about gender
not restricted to the biological and psychological referential, and rooted their analyzes in the cultural
field, understanding the culture as a horizon of struggle for representations and meanings.
Key words: Masculinities; Identity; Crime; Gender; Violence; Prison.
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Introdução – Identidade ou “Identidade”?
A ideia para esse artigo surgiu durantes as aulas ministradas pelos professores Antônio
Hilário e Guilherme Passamani, respectivamente nos cursos de Teoria Antropológica II e
Sexualidade e Diferenças. Buscando me aproximar também de minha dissertação de mestrado
no programa de Pós-Graduação em Antropologia Social (PPGAS) incluo nesse artigo os
sujeitos presentes no meu campo, isto é, alguns detentos de crimes violentos2 do Instituto
Penal de Campo Grande (IPCG). Nesse artigo se pretende apresentar uma mais visão
panorâmica das discussões que aqui se encontraram. Em vias de um maior aprofundamento
dos debates aqui presentes, seria aconselhável uma revisão dos textos utilizados na
bibliografia, encontrada ao final do texto.
Início o debate pensando a questão das atuais lutas identitárias, que são demandas
vindas de grupos possuidores de identidades marcadas, como por exemplo o movimento
negro, movimento feminista e movimento LGBT. Atualmente se ouve uma expansão dessas
lutas no cenário político brasileiro, que como nos diz Francisco Bosco (2017), determinados
fatores causaram sua sistematização e intensificação, como por exemplo o colapso do lulismo,
as revoltas de junho de 2013 e a nova relação entre as lutas identitárias e o novo espaço
público das redes sociais digitais. A partir do alargamento dos discursos em torno das pautas
identitárias em prol do reconhecimento, é que buscamos problematizar a questão da
nomenclatura dos movimentos como “identitários”.
Problematizando o conceito de uma identidade fixa ou naturalizada tanto pelos saberes
médicos, psicológicos e biologizantes, assim como por determinados movimentos identitários
que buscam fixar a identidade como uma solidez imutável, pensaremos aqui no conceito de
identidade a partir de Stuart Hall (2000), isto é: não essencializar as identidades, devendo
pensar nelas, nunca como singulares, mas multiplamente construídas ao longo de discursos,
práticas e posições que podem se cruzar ou serem antagônicas entre si. Podemos pensar
também nos grupos identitários que buscam utilizar uma identidade como fachada, no sentido
de formas que os grupos procuram utilizar ela como conceito estratégico e posicional3.
Dessa forma, neste artigo quando pensamos identidades queremos nos afastar um
pouco das ideias apresentadas pelos os movimentos identitários que utilizam sua identidade

2

Aqui entendidos como os detentos do crime de Homicídio, número 121 no Código Penal Brasileiro.
Para mais aprofundamento na utilização do conceito de identidade como política nas questões de diferenças ver
Brah (2006)
3
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como ferramenta política de mudança e em prol do reconhecimento de seus direitos. Com isso
em mente, gostaria de apontar, a partir de Manuela Carneiro da Cunha (2009), a separação
criada entre as categorias analíticas4 “cultura” e cultura. A cultura enquanto algo criado pelas
sociedades em si e a “cultura” sendo utilizada como um projeto político sobre o conhecimento
tradicional,
[...] Decorre daí que dois argumentos podem ser simultaneamente verdadeiros: i)
existem direitos intelectuais em muitas sociedades tradicionais: isso diz
respeito a cultura; ii) existe um projeto político que considera a
possibilidade de colocar o conhecimento tradicional em domínio público
(payant): isso diz respeito a "cultura". O que pode parecer um jogo de
palavras e uma contradição e na verdade uma consequência da reflexividade que
mencionei. (CARNEIRO DA CUNHA, 2009. p.358, grifo meu).

A autora, no debate sobre a utilização dos conhecimentos tradicionais de comunidades
indígenas da Amazônia e outras regiões, por meio dos direitos intelectuais de propriedade dos
estados nacionais, buscou criar a categoria analítica de “cultura”. A utilização de cultura com
aspas busca demonstrar como uma determinada palavra do vocabulário antropológico acaba
por ser levada para os povos das regiões periféricas e sendo utilizado pelos mesmos como
uma metacultura no sentido de serem usados como uma forma de legitimação em disputas
políticas por terras ou, como no debate do texto, pelos direitos à propriedade intelectual dos
saberes tradicionais. Essa “cultura” sendo apropriada então pelos “nativos” acaba por ser
utilizada como uma arma de resistência.
Tendo observado essa explicação de “cultura”, como a autora pensará o principal fator
que buscará separar a “cultura” da cultura sem aspas? Carneiro da Cunha demonstra que esse
fator se encontra na reflexividade e os efeitos decorrentes dela (mais a frente voltaremos a
esse fator numa problemática costumeira das lutas identitárias). A partir da reflexividade
então que dentro da linguagem que se é possível, como nos diz Carneiro da Cunha (2009),
“utilizar “cultura” entre aspas quando nos referirmos àquilo que é dito acerca da cultura. No
sentido visto até aqui, o conceito de cultura tradicional continuará a ser fundamental para o
estudo da antropologia, pois sua definição e discussão sobre o conceito segue as linhas da
disciplina

para

o

aprofundamento

dessa

discussão

(Geertz,

2008;

Sahlins,2003;

Wagner,2010).

4

A autoria consciente evita a utilização da palavra conceito por seu grande peso epistemológico dentro do saber
antropológico (CARNEIRO DA CUNHA, 2009).
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Voltando aos movimentos identitários, observamos uma questão parecida com a
problemática enfrentada por Carneiro da Cunha. Nesses movimentos, se têm uma utilização
da “identidade” como ferramenta política, assim como a “cultura” foi/está sendo utilizada, em
busca da realização de demandas especificas de determinados grupos identitários. Mas o
problema que decorre desses movimentos é exatamente a impressão passada pela acepção
“movimentos identitários”, que possibilita pensar que nesses movimentos existem apenas as
“identidades” como uma construção social e que fora deles as identidades seriam pensadas
como naturalizadas e essenciais.
Em vias de exemplificação, podemos pensar duas questões: a primeira seria a ideia de
um homem, branco e heterossexual não participar de nenhum dos tradicionais movimentos
identitários, deixando a impressão da existência de uma não-identidade, quando o que
deveríamos pensar é sobre uma não “identidade” com aspas, no sentido de ferramenta política
pelo reconhecimento, tendo em vista o já reconhecimento dessas categorias (homem, branco,
heterossexual) em nossa sociedade.
Numa segunda questão, podemos pensar no que as lutas identitárias chamam hoje de
lugar de fala5. Na ideia desse conceito, os movimentos buscam que a identidade e a
“identidade” sejam correspondentes para que dessa forma se tenha legitimidade para se falar
politicamente sobre determinadas pautas identitárias. Teríamos também, quando em
dissonância, um encontro da identidade sem aspas com a “identidade”, pois dentro nesse
conceito está em questão o que agentes podem falar a respeito das questões de “identidade”,
sempre partindo de sua identidade em si.
Tendo isso em mente, esse artigo busca criar como categoria analítica uma separação
semelhante à de Carneiro da Cunha, só que no tocante às questões identitárias: pensaremos a
partir daqui, então, em uma identidade sem aspas e uma “identidade”6. Esse movimento é
importante devido à especificidade político-metodológica de se analisar masculinidades em
uma pesquisa de gênero, isso se encontra no sentido da problemática da alteridade dentro da
antropologia como um todo. Na próxima seção, faremos algumas considerações sobre os

5

Para uma referência da história do conceito de “Lugar de Fala”. Disponível em:
<https://esquerdaonline.com.br/2017/01/08/sobre-o-lugar-de-fala/> Acesso em: 16 dez. 2017.
6
Em forma de simplificar, se para o leitor ainda não ficou clara a separação, é pensarmos a categoria homicídio
e feminicídio, o primeiro ignora as questões de identidade, logo seria pensar a identidade sem aspas. Enquanto o
segundo, o feminicídio, coloca a categoria gênero em evidência, sendo então a “identidade” pensada com aspas,
quando ela não é ignorada, mas sim marcada e utilizada como ferramenta de sentido.
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estudos de gênero na antropologia, bem como sua separação da sexualidade e a ascensão dos
estudos sobre masculinidades.
Antropologia, sexualidade e gênero: onde estão as masculinidades?
Aqui, busca-se traçar três marcos nos estudos de gênero e sexualidade na antropologia
e ao final procuramos fazer uma pequena revisão dos estudos de masculinidade dentro desse
contexto. Dois destes marcos, nos estudos de gênero e sexualidade, se estabelecem a partir
dos trabalhos de duas autoras norte-americanas, Gayle Rubin e a Carol Vance, e uma autora
brasileira, Lia Zanotta Machado. Gayle Rubin promove uma reflexão sobre a questão da
sexualidade e do gênero, bem como das limitações do movimento feminista; Carol Vance
apresenta a trajetória da produção da antropologia sobre sexo e gênero, bem como as linhas
teóricas que estão em discussão; por último, temos a chegada, no Brasil, dos estudos de
gênero e sua inserção no cenário intelectual brasileiro.
O ensaio de Rubin foi apresentado em 19847, durante o que hoje chamamos de guerras
sexuais feministas8, elas foram uma série de debates dentro do movimento feminista sobre
pornografia, sadomasoquismo e prostituição, que foi considerado um dos momentos de
nascimento da terceira onda9 do feminismo e um momento de grande polarização ideológica
dentro do movimento. Um dos pontos principais do texto de Rubin (2003) será a crítica de
como a sexualidade tem se dado apenas, até aquele momento, por meio de debates entre as
áreas de psicologia e biologia deixando de lado a questão cultural, o que dessa forma acabou
por criar nas sociedades ocidentais uma hierarquia valorativa das práticas e dos sentidos de
expressão da sexualidade.
Nesse ensaio, a parte que nos será interessante é a que a autora focará sobre os limites
do feminismo. Ele - como será visto mais a frente - é de fundamental importância para o
início dos estudos de masculinidades dentro do que viria a ser chamado de estudos de gênero.
Ao final dessa parte, Rubin (2003) argumentará que o feminismo é uma teoria da opressão de
gênero, não podendo assim se assumir, como um lugar ideal para uma teoria da opressão
7

Todos os anos de referência são os anos da primeira publicação do texto em língua inglesa, enquanto as versões
que utilizo e estão referenciadas são de anos depois das traduções em português.
8
Para mais informações sobre as guerras sexuais e os debates. Disponível em:
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Guerras_sexuais_feministas>Acesso em: 16 dez. 2017.
9
As Ondas feministas são entendidas como as gerações dos projetos feministas, muitas vezes controversas em
nível teórico e prático. O termo ondas é elucidativo enquanto um projeto que ainda não se completou, em dois
sentidos. O primeiro corresponde a um parâmetro cronológico ou de gerações e o segundo liga-se às sucessivas
construções teórico-temáticas. Disponível em: < https://revistacult.uol.com.br/home/entenda-o-feminismo-esuas-ondas/>Acesso em: 16 dez. 2017.
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sexual, dessa maneira seria uma falha a junção entre gênero e desejo erótico como forma de
compreensão dos dois fenômenos.
Voltando assim a um antigo ensaio, “O Tráfico de Mulheres”, de 1975, Rubin critica o
seu próprio conceito de sistema sexo/gênero, em que ela o entendia como uma “série de
arranjos através dos quais a sociedade transforma a sexualidade biológica em produtos da
atividade humana” (Rubin,1993, p.2). Com isso, a autora tratava, neste ensaio mais antigo,
gênero e sexualidade como ambas modalidades de um mesmo processo social. Já no ensaio
de 1984, a própria Rubin reconhece as limitações e problemáticas de se trabalhar gênero e
sexualidade dentro de um mesmo quadro. Ela conclui:
[...] o gênero afeta a operação do sistema sexual e o sistema sexual já teve
manifestações específicas do gênero. Mas apesar do sexo e do gênero serem
relacionados, não são a mesma coisa, e eles formam a base de duas arenas
distintas da prática social. Em contraste à minha perspectiva em “O Tráfico
de Mulheres”, estou agora argumentando que é essencial separar
analiticamente o gênero da sexualidade para refletir com mais precisão a
separação social existente. Isso vai contra o alicerce de muitos pensamentos
feministas contemporâneos, que tratam a sexualidade como uma derivação do
gênero. (RUBIN, 2003. p.42, grifo meu).

Com isso, a autora procura combater a visão de autoras como Catherine MacKinnon,
que buscavam tornar a sexualidade como fundamental para o movimento feminista em sua
estrutura. Algo que Rubin (1993, p.43) demonstra em forma de analogia, aproximando do que
os pensadores marxistas estavam tentando fazer, ao utilizar o marxismo como o único sistema
capaz de explicar todas as desigualdades sociais.
No presente artigo, não acreditamos que se pode dar uma ênfase única a nenhum dos
diversos marcadores sociais da diferença10 como solução ou ferramenta de análise em nenhum
contexto social especifico. Enaltecer marcadores como classe (no estilo marxista) ou gênero
(em alguns feminismos) seria uma simplificação da complexidade cultural das realidades
sociais com um cunho político que estaria ignorando diversos outros marcadores importantes
como geração, escolaridade, gênero, raça, entre outros.
Carol Vance, a seu turno, em uma pesquisa apresentada no encontro anual da
American Anthropological Association em 1988, intitulada “A Antropologia Redescobre a
sexualidade: Um Comentário Teórico”, busca fazer um apanhado histórico percorrendo os
10

Para maior aprofundamento das questões de marcadores sociais da diferença ver (Zamboni, 2014) e para a
utilização deles com maestria ver o trabalho sobre prostituição internacional de (Piscitelli,2008; Piscitelli,2013)
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primeiros trabalhos de antropologia para entender melhor e descrever o estudo da sexualidade
e do gênero no correr de formação e consolidação da disciplina. Influenciada – também como
Rubin - pelo debate da terceira onda feminista, busca um discurso mais cultural e não
essencialista sobre a sexualidade e o gênero. Vance, assim reflete:
[...], a sexualidade e o gênero eram fenômenos analiticamente distintos que
requeriam estruturas explicativas próprias, mesmo que fossem interrelacionados em circunstâncias históricas específicas. As teorias da sexualidade
não podiam explicar o gênero, e levando a argumentação para um novo
patamar, as teorias do gênero não podiam explicar a sexualidade. Esta
perspectiva sugeriu uma nova estrutura: a sexualidade e o gênero são sistemas
distintos entrelaçados em muitos pontos. (VANCE, 1995. p.12, grifo meu).

Nessa citação, a autora se coloca no que ela chama em seu próprio texto de
construcionismo moderado, a mesma abordagem que utilizaremos aqui quando tratarmos dos
estudos de masculinidade. Apesar de existir um debate dentro do próprio construcionismo a
respeito de suas diferenciações, de um mais moderado a um mais radical, as outras duas
tradicionais seriam a essencialista que entende tanto o sexo como o gênero como dados
naturais ora pela biologia ora pela psicologia num sentido próximo ao freudiano11 e o terceiro
modelo de influência cultural.
Nos modelos de influência cultural da sexualidade, que foram os convencionais nas
abordagens antropológicas entre os anos de 1920 até 1990, segundo a autora, “a sexualidade é
vista como material básico – uma espécie de massa de modelar – sobre o qual a cultura
trabalha, uma categoria naturalizada que permanece fechada à investigação e à análise”
(Vance,1995, p.18). Com isso, Vance parece indicar que esse modelo fosse um movimento
em direção ao que viria a ser o construcionismo na medida em que nele já se pensa a cultura
com certa variabilidade, ainda que entendida com certos limites.
O modelo de influência cultural da sexualidade se torna interessante para esse artigo,
na medida em que ele se mostra presente tanto no início dos estudos de masculinidades como
atualmente em algumas correntes da psicologia, pois nessa tradição gênero é pensado ainda
conectado com a sexualidade e com isso se utiliza muito a categoria “papéis sexuais”. Eles
aceitam uma variabilidade nas possíveis formas de masculinidades, mas ainda se tem uma
ideia de uma virilidade do sexo masculino. Vance nos diz que “essa perspectiva teórica aceita,

11

Apesar do avanço das teorias freudianas sobre a sexualidade e até o próprio gênero, hoje se tem mais em
mente as críticas a respeito de seu, ainda persistente no período da criação da psicanálise, naturalismo preso às
questões biológicas da sexualidade humana. Para uma maior compreensão ver Laqueur (2001).
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sem questionar a existência de categorias universais como heterossexual, homossexual,
sexualidade masculina e feminina, e pulsão sexual. ” (Vance, 1995, p.21).
Estes debates chegam ao Brasil. Eles chegam aqui influenciados por algumas destas
visões que discutimos até agora. Na década de 1990, Lia Zanotta Machado, entre outras
pesquisadoras, busca pensar os estudos de gênero como um novo paradigma no campo
intelectual brasileiro. Seu artigo Gênero, um novo paradigma? publicado em 1998 nos
Cadernos Pagu, já questionava a utilização do conceito de gênero como sinônimo do campo
de estudos de mulheres, com isso a autora comenta
[...] quando propusemos que a área de “estudos de mulheres” fosse substituída e
suplantada pelos estudos das relações de gênero. Os estudos de mulheres
tratavam especificamente de retirar as mulheres da situação de relativa
invisibilidade pelo encompassamento da ideia de “homens” como se
“neutros” fossem em relação ao sexo, da relativa invisibilidade pela sua
inserção privilegiada na história privada e pela sua quase exclusiva visibilidade
enquanto exercendo funções complementares ao sexo masculino. (MACHADO,
1998. p.110, grifo meu).12

Para Machado (1998), as análises de gênero se classificavam como novo paradigma
devido primeiro à ruptura radical entre a noção biológica de sexo e a noção social de gênero
que estava surgindo. Em segundo lugar, pelo privilégio metodológico das relações de gênero
sobre qualquer substancialidade das categorias já tradicionais de mulher e homem ou de
feminino e masculino e, por último, pela transversalidade do gênero perpassando as mais
diferentes áreas da cultura. Com isso, a autora conclui que “qualquer noção de feminino e de
masculino se tornou contestável. O consenso foi o de que não há consenso sobre qualquer
natureza do feminino e do masculino” (1998, p.110).
A partir desses três olhares, percebemos uma falta de foco sobre a questão específica
dos estudos sobre masculinidades. Como Karen Giffin ira nos mostrar, “mesmo durante os
primeiros anos do ressurgimento do feminismo nos anos 60 e do início dos ‘estudos das
mulheres’, antes do desenvolvimento do conceito de gênero, havia homens interessados em
participar da reflexão sobre essas questões” (2005, p. 48).
Antes mesmo dos textos de Rubin e Vance vistos aqui, já havia grupos de discussões e
estudo das masculinidades, sendo eles influenciados por duas vertentes: uma diretamente
ligada aos questionamentos do movimento feminista sobre a construção do gênero feminino e
12

Nessa citação podemos observar como a categoria analítica apresentada anteriormente seria pensada como uma
identidade sem aspas com o que a autora quis dizer sobre os homens serem “neutros” em relação ao sexo.
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outra de estudos autônomos que não reconheciam no feminismo uma teoria fundadora
(Matos,2001).
A partir das décadas de 70 e 80, paralelo ao avanço das guerras sexuais nos debates
feministas, houve uma expansão na academia norte-americana dos “men’s studies”13. Nesse
momento, surgiram autores considerados fundadores do campo nos Estados Unidos, como
Michael Kaufman e sua argumentação sobre a “tríade de violência” – dos homens contra as
mulheres, contra outros homens e contra si mesmo; a obra de Michel Kimmel com uma
análise histórica das imagens da masculinidade nos Estados Unidos; e também Raewyn
Connel (na época Robert Connel), um dos teóricos mais conhecidos dessa geração, com sua
argumentação em Gênero e Poder (1987), uma primeira teorização do conceito de
masculinidade hegemônica, ainda utilizado atualmente apesar de críticas quanto à sua
capacidade analítica (Matos,2001).
Muitos desses estudos sobre masculinidades já surgem na esteira das perspectivas
construtivistas. Logo, o conceito de masculinidade hegemônica já se encontra no terreno das
intersecionalidades, ao discutir toda uma variedade de masculinidades a partir de questões de
classe, raça, geração, expressão sexual e outros marcadores sociais da diferença (Giffin,
2005).
A expansão dos estudos sobre masculinidades se inicia nos anos 90 e 2000 com
muitos autores de diversas áreas pensando a questão do gênero masculino. Influenciando o
trabalho no Brasil, a filósofa e historiadora francesa Elisabeth Badinter, escreve o livro “Sobre
a identidade masculina”, publicado em no Brasil em 1993. Pensando a partir de diversas áreas
do conhecimento sobre a questão da masculinidade, também temos o sociólogo Pierre
Bourdieu, que publica seu livro “A dominação Masculina”. Este texto que chega ao Brasil em
1999. Apesar de uma perspectiva mais estruturalista, ele possui grande influência nos estudos
de masculinidade no país.
Sobre a produção nacional, temos na área de sociologia o trabalho de Pedro Paulo
Martins de Oliveira “A construção social da Masculinidade” (2004) que faz um apanhado
histórico da área, assim como os diversos discursos dentro do campo das masculinidades. No
Nordeste, mais precisamente em Recife, em 1997 ocorre a fundação do Instituto Papai, que,

13

A autora francesa, Elisabeth Badinter, teoriza sobre o porquê de o surgimento do campo de estudos sobre
masculinidades ter surgido nos estados unidos, ver em (Bandinter,1993, p.7)
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com uma visão mais ligada às áreas da saúde e psicologia, irá pensar e estudar diversas
questões sobre masculinidades, sobretudo, mas não apenas, a partir das investigações de Jorge
Lyra e Benedito Medrado.
Nesse breve resumo, buscamos apontar as principais obras a partir dos anos 70 que
vêm influenciando os estudos sobre masculinidades no exterior e no Brasil. Existe, pois uma
falta, em língua portuguesa, de estudos mais amplo sobre essa história dos estudos sobre
masculinidades como um todo.
Masculinidade Criminosa e Violência Masculino
Após a exposição de uma metodologia para entender a identidade masculina e uma
revisão de alguns estudos de sexualidade, gênero e masculinidades, busca-se agora, a partir
das primeiras idas no Instituto penal de Campo Grande, pensar em forma de hipótese a
existência de uma possível masculinidade criminosa, bem como crimes que mais poderiam
visibilizar a violência masculina.
Para propósito de análise, os crimes aqui só serão pensados em seu caso de acordo
com Código Penal Brasileiro. De acordo com o artigo. 14, o crime deve ser consumado com
artigo. 18 apenas levaremos em consideração o crime doloso (quando o agente quis o
resultado ou assumiu o risco de produzi-lo) e que não estejam nas categorias dos artigos 24 e
25, que constituem respectivamente estado de necessidade da pessoa que cometeu o crime e
quando o crime for cometido em legítima defesa.
Essa hipótese de uma masculinidade criminosa, surge a partir de meu trabalho de
campo no Instituto Penal de Campo Grande (IPGC). Durante a pesquisa, foi possível a
realização de observações do dia-a-dia dos detentos da unidade penal em seus respectivos
solários14. A partir das observações, houve a cogitação de uma masculinidade diferente das
que o eu costumava estar próximo em meu cotidiano, seja a partir dos códigos corporais, das
vestimentas, ou de comportamentos. Como Dominique Kalifa nos diz,
É primeiro pela aparência e pela força física que se reconhece o homem. Em
um sistema de relações interpessoais dominado pela violência física, força
potência e musculo constituem atributos maiores. Um homem é, em primeiro
lugar, um “forte”, um “braçudo”, um “parrudo”, um musculoso como
testemunham os numerosos pseudônimos forjados sobre tais competências.
(KALIFA, 2013.p. 304, grifo meu).
14

Solários no contexto do IPCG são os lugares, rodeados pelas celas dos detentos, onde existe uma abertura no
teto para que se realize os banhos de sol, sendo permitido aos detentos, dependendo das circunstâncias a
permaneceram lá até as 16hrs
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Algo que ficava evidente nas visitas no IPCG era essa demonstração dos corpos, pois
os homens no geral sempre andam sem camisas dentro de seus respectivos solários,
praticando algum exercício físico ou apenas conversando em rodas. Parece-me relevante a
questão do corpo dos detentos para pensar uma masculinidade criminosa. Em outros espaços,
como na universidade, em cursos de uma frequência majoritariamente masculina não se
costuma ver tanta exposição da força e músculos como se existe no presídio. Essa questão
também se repete entre os jovens infratores que, como nos diz Machado “apontam a
articulação entre masculinidade e a encenação ritualizada do poder e do controle, para se
inscrever continuamente como aparição espetacular...” (2001, p.2). O poder e o controle
estariam, nesse caso, muito perto das questões do corpo e da violência por meio da coação dos
demais sujeitos.
Diferentemente do que podemos pensar sobre a masculinidade hegemônica ocidental
do século XXI, em que as sociedades já se encontram afastadas de certa forma dos atos
violentos e poderia ser chamada de sociedades “pacificadas”15, e a violência física não é mais
utilizada como forma direta de conseguir status. A impressão que fica da masculinidade
criminosa é a do modelo de Elias, isto é, o uso legitimo da violência como forma de solução
de conflitos, como veremos mais à frente, nas questões de violência masculina.
Outro fator que despertou minha curiosidade sobre a possível existência de uma
masculinidade especificamente criminosa está no caráter de uma moralidade, que poderíamos
chamar de uma “moralidade viril”. Apesar da ideia, preconceituosa, que existe na sociedade
de que os criminosos não possuem regras e apenas as desobedecem, não foi isso o observado
durante o trabalho de campo. Destaco aqui o caráter viril de uma moralidade dos criminosos,
exatamente porque ela parece estar atrelada ao fator essencial de ser apenas entre os “homens
de verdade”. Ela seria um código moral generificado, que vale apenas entre os próprios
homens do grupo.
Os dois princípios que parecem fundamentar essa moral é o da lealdade e o desprezo
às outras categorias de homens, bem como às mulheres. No primeiro caso, temos a questão da
lealdade com “manter a palavra”. Para ser um “homem” se deve cumprir sua palavra e a
questão de jamais “entregar” ou “denunciar” outro companheiro homem do grupo. Enquanto a
questão do desprezo funciona como uma espécie de parceria entre os homens que desqualifica
15

Refiro‐me à noção de “pacificação” presente no “processo civilizador” da cultura ocidental, segundo
Norbert Elias (1990).

186

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

permanentemente o feminino e os homens subalternizados (aqui podemos pensar os homens
homossexuais passivos e afeminados, assim como homens que denunciam os companheiros
do grupo), que devem sofrer supostamente a potência e a força do “homem verdadeiro”,
sendo tratados como de segunda classe.
Nesse momento, gostaria de dedicar atenção à violência praticada entre homens.
Fazemos esse movimento, pois quando buscamos os números de violência no campo das
masculinidades, encontraremos números alarmantes. Tais números dizem respeito a todas as
esferas de violência. Em um universo em que os homens representam 49,35%16 da população
brasileira (50,11% no estado do Mato Grosso do Sul), eles apresentam 94,4% da média
nacional de homicídios por arma de fogo (Mapa da Violência Homicídio por armas de fogo
no Brasil, 2016), 93% dos homicídios de adolescentes de 16 e 17 anos (Mapa da Violência
Adolescentes de 16 e 17 anos no Brasil, 2015), e 82,3% Óbitos no trânsito segundo sexo das
vítimas (Mapa da Violência Acidentes de Trânsito e Motocicletas no Brasil, 2013).
Em todos os estados da federação e em diversos tipos de violência (arma de fogo,
trânsito e na juventude), a predominância do gênero masculino é exacerbada, sobretudo ao
aproximar este dado do percentual da população masculina do país. O mesmo fenômeno já era
visto na questão de homicídio dos anos 90 pela pesquisadora Lia Zanotta Machado em sua
pesquisa intitulada Matar e Morrer no feminino e masculino, em que ela nos diz: “a nítida
diferenciação por sexo já nos aponta que as relações dos gêneros com a violência são
construídas diferentemente. Mata-se e morre-se mais no masculino. No feminino: morre se
um pouco menos: e mata-se muitíssimo menos (Machado,1998, pg.4 e 5, marcação pela
autora).
Junto a esses dados, e utilizando os critérios apresentados no artigo de José Remon,
intitulado Masculinidade e violência: formação da identidade masculina e compreensão da
violência praticada pelo homem, em que o autor separa as formas de violência que possuiriam
um caráter de “naturalização” com o gênero masculino, sendo elas “a vingança, prestígio,
honra e coragem” (Silva, 2014). Assim buscaremos pensar cada um dos atos de violência com
suas possíveis influências generificadas nesse momento final do artigo.
O primeiro ato a ser pensando é a questão da vingança, entendida aqui como um agir
diretamente contra uma pessoa, grupo ou entes a eles relacionados com a finalidade de
retribuir, geralmente em grau mais elevado, algo que foi percebido como sendo prejudicial a
16

IBGE 2017, Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação.
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si mesmo. Poderíamos pensar como uma forma pré-civilizatória de resolução de conflitos, se
relacionando com o gênero masculino na medida em que o ideal de “homem” não poderia
admitir, sem resposta imediata e na forma de uma lição como maneira de se impor sua
autoridade, qualquer ação que compreenda como prejuízo. Nesse sentido deixar uma ofensa,
mesmo que banal, passar seria algo visto como desmasculinizante em sua condição de
homem.
O segundo ato que pensamos aqui se dá na questão do prestígio, definido por
determinados padrões de comportamentos que se espera de um homem hegemônico. O seu
não cumprimento pode ser visto pelo agente como uma estima inferior e sua redução de status
de homem. Dessa forma, parece que o prestígio masculino se compõe como uma
personalidade autoritária e já pré-disposta à violência. Para um homem manter o prestígio se
entende que ele deve exercer um certo regime de autoridade entre os homens considerados
subalternos e os demais sujeitos.
No terceiro ato, pensamos na questão da honra, entendida como um sentimento interno
de dignidade que se reflete em empenho constante na manutenção de sua reputação pessoal. O
homem honrado não pode permitir que maculem sua moral, agindo enfaticamente ou
violentamente contra o que quer que entende que manche sua dignidade. Agir com violência
nesse caso poderia ser visto como legítimo dentro de um sistema de moralidade fora do
código penal brasileiro institucionalizado.
Nesse quarto e último ato, que diz respeito à coragem, temos uma diferenciação, pois
muito do que se atribui a atos de coragem tendem a causar mais danos ao próprio homem, que
o pratica, do que a outros homens. Dessa maneira, esse ato seria uma atitude baseada na
expectativa generificada do que faz um “homem de verdade”, dessa forma a coragem nesse
sentido se manifesta como uma imprudência e arrogância, fazendo com que os homens, como
nos diz Silva “se exponham deliberadamente a situações de risco, renunciando a qualquer
prudência e propósito em suas ações” (2014, p.2813). Nos quatro atos observados aqui
pensamos na existência de uma questão de masculinidade para a violência correspondendo
assim a uma proximidade dos atos com o gênero dos indivíduos praticantes.
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Conclusões finais
Ao longo artigo, procuramos ressaltar a ideia de uma identidade não pensada e da
“identidade” politizada a partir da separação entre cultura com aspas e cultura sem aspas
proposta por Manuela Carneiro da Cunha, assim como vimos o momento em que Gayle
Rubin busca quebrar a sua ideia anterior de analisar sexo/gênero como um conjunto sistêmico,
procurando fazer uma análise de cada uma dessas categorias separadamente. Observamos o
trabalho de Carol Vance em pensar o campo do atual construcionismo social assim como suas
críticas a tradições anteriores sobre sexualidade e gênero dentro da antropologia, foi
constatado também a chegada do gênero como um campo paradigmático no meio intelectual
brasileiro na visão de Lia Zanotta. Se pensou no surgimento do campo de estudos das
masculinidades nos estados unidos no mesmo período em que se formava as discussões do
feminismo de segunda com a terceira onda, e por fim se pensou na possibilidade da existência
de categorias ligadas ao estudo de gênero das masculinidades junto com o campo de prisão e
violência.
Procurou-se, neste artigo, apresentar uma curta discussão metodológica sobre a
questão da identidade masculina, uma breve revisão teórica da área do gênero e sexualidade
dentro do contexto mais amplo da antropologia e por fim, em forma de hipótese, pensar duas
categorias, sendo elas masculinidade criminosa e violência masculina dentro do Instituto
Penal de Campo Grande. Muitas das questões que se colocam dentro desse texto se encontram
num conjunto de ideias maiores que planejamos futuramente estarem sendo discutidas na
dissertação do pesquisador intitulada, atualmente, “Os discursos dos detentos sobre a relação
entre masculinidades e violência no Instituto Penal de Campo Grande”, nela toda discussão
presente no artigo será expandida após a utilização das realidades observadas e percebidas
dentro do campo proposto.

189

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

Bibliografia
BADINTER, Elisabeth. Sobre a identidade Masculina. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira.1993.
BOSCO, Francisco. A Vítima tem sempre Razão?. 1ª ed., Rio de Janeiro, Todavia Livros,
2017.
BOURDIEU, Pierre. A dominação Masculina. 9.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010,
160p.
BRAH, Avtar. Diferença, diversidade, diferenciação. Cad. Pagu [online]. 2006, n.26,
pp.329-376. ISSN 1809-4449.
BRASIL. Código penal e Constituição Federal (1988). 45. ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
638 p.
CARNEIRO DA CUNHA, Manuela. Cultura com aspas e outros ensaios. São Paulo: Cosac
e Naify, 2009.
CONNEL, R.W. Gender and power: society, the person and sexual politics. Stanford
University Press, Stanford, 1987.
CORBIN, Alain; COURTINE, Jean Jacques; VIGARELLO, George (Org.). História da
Virilidade: 3.A Virilidade em Crise? Séculos XX-XXI. In: KALIFA, Dominique. Virilidades
Criminosas? Petrópolis: Editora Vozes, 2013.p.302-331.
ELIAS, Norbert. O Processo Civilizador. Rio de Janeiro: Zahar, 1990.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. - l.ed., IS.reimpr. - Rio de Janeiro: LTC,
2008.
GIFFIN, Karen. A Inserção dos homens nos estudos de gênero: Contribuições de um
sujeito histórica. Ciência & Saúde Coletiva, rio de janeiro, v. 10, n.1, p. 47-58, 2005.
HALL, Stuart. Quem precisa de identidade?. In: SILVA, Tomaz (Org.). Identidade e
diferença – A perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2000, 133p.
KAUFMAN, M. (ed.). Beyond patriarchy: essays by men on pleasure, power, and
change. Oxford University Press, Toronto-Nova York, 1987.
KIMMEL, M.S. The cult of masculinity: American social character and the legacy of the
cowboy, pp. 235-249. In M Kaufman (ed.). Beyond patriarchy: essays by men on pleasure,
power, and change. Oxford University Press, Toronto-Nova York, 1987.
LAQUEUR, T. Inventando o sexo: corpo gênero dos gregos a Freud. Rio de Janeiro:
Relume Dumará, 2001.
MACHADO, L. Z. Gênero: Um Novo Paradigma. Cadernos PAGU, São Paulo, p. 107-125,
1998.

190

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

MACHADO, L. Z. Masculinidades e Violências. Gênero e Mal-Estar na Sociedade
Contemporânea. Série Antropologia, Brasília, v. 290, p. 1-33, 2001.
MACHADO, L. Z. Matar e Morrer No Feminino e No Masculino. Série Antropologia 239,
Brasília-DF, v. 1, p. 1-19, 1998.
MATOS, Marlise. Masculinidades: uma discussão conceitual preliminar. Mulher Gênero e
Sociedade, Rio de Janeiro, 2001.
OLIVEIRA, Pedro Paulo Martins de. A Construção Social da Masculinidade. Belo
Horizonte: Editora da UFMG, 2004. 347p.
PISCITELLI, A. G. Intersecionalidades, categorias de articulação e experiências de migrantes
brasileiras. Sociedade e Cultura (Online), v. 11, p. 13, 2008.
PISCITELLI, A. G. Trânsitos: brasileiras nos mercados transnacionais do sexo. 1. ed. Rio
de Janeiro: EDUERJ/Garamondo/CLAM, 2013. v. 1. 276p.
RUBIN, Gayle. O Tráfico de mulheres: noras sobre a “economia política” do sexo.
Recife, SOS Corpo,1993.
RUBIN, Gayle. Pensando sobre sexo: notas para uma teoria radical da política da
sexualidade. Cadernos Pagu, Campinas: Núcleo de Estudos de Gênero Pagu, n. 21, p. 1-88,
2003.
SAHLINS, Marshall. Cultura e razão prática. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,2003.
SILVA, J. R. T. Masculinidade e violência: formação da identidade masculina e
compreensão da violência praticada pelo homem. Apresentado no evento 18º Redor,
Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife – PE, 2014.
WAGNER, Roy. A invenção da cultura. São Paulo, Cosac Naify, 2010.
WAISELFIZS, J. J. Mapas da violência 2013. Acidentes de Trânsito e Motocicletas. Rio de
Janeiro.
_______________. Mapas da violência 2013. Homicídios e Juventude no Brasil. Rio de
Janeiro.
_______________. Mapas da violência 2016. Homicídio por armas de fogo no Brasil. Rio de
Janeiro.
ZAMBONI, Marcio. Marcadores Sociais da Diferença. Sociologia: grandes temas do
conhecimento (Especial Desigualdades), São Paulo, v. 1, p. 14 - 18, 01 ago. 2014.
VANCE, Carole S. A antropologia redescobre a sexualidade: um comentário
teórico. Physis [online].
1995,
vol.5,
n.1,
pp.7-32.
ISSN
18094481. http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73311995000100001.

191

Anais X Encontro ANDHEP

ISSN:2317-0255

X Encontro ANDHEP
Direitos Humanos em Movimento: avanços e retrocessos nos 30 anos da Constituição
Cidadã e 70 anos da Declaração Universal, 23 a 25/05/2018, UESPI, Teresina-PI

GT 10 - Violência de Gênero e Direitos Humanos
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Lei maria da penha: a atuação da comissão interamericana de direitos humanos como
estímulo para criação de uma política pública multidisciplinar e interistitucioanal de
combate à violência de gênero contra a mulher
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LEI MARIA DA PENHA: A ATUAÇÃO DA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS
HUMANOS COMO ESTÍMULO PARA CRIAÇÃO DE UMA POLÍTICA PÚBLICA
MULTIDISCIPLINAR E INTERISTITUCIOANAL DE COMBATE À VIOLÊNCIA DE GÊNERO
CONTRA A MULHER

Verônica Acioly de Vasconcelos1

INTRODUÇÃO

A Lei Maria da Penha possui o potencial de romper com a dicotomia público/privado,
visibilizando a violência sofrida pelo gênero feminino, como também almeja proporcionar
proteção, garantias, resgatar a cidadania feminina e, direta e indiretamente, romper com o
discurso patriarcal do tradicional sistema penal punitivista e seus bloqueios ideológicos, que
por séculos prevaleceram na esfera familiar e judiciária.
Uma Pesquisa do Data Senado 7ª edição, abordando a Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher no Brasil foi divulgada em junho de 2017 e apontou alguns dados
que ratificam a existência, persistência e magnitude da violência de gênero da qual a mulher
é vítima2.
Em 2015, o número de mulheres que declarou ter sofrido violência- foi de 18% e em
2017 de 29%, e 69% dos entrevistados têm a percepção de que a violência aumentou e 92%
acham que aumentou em razão da quantidade de mulheres agredidas ter aumentado, de 43%
em 2015 para 51% em 2017 acham que a mulher no Brasil não é tratada com respeito e 69%
considera o país muito machista. Curioso que 100% já ouviu falar da Lei Maria da Penha, e
26% acha que ela protege a mulher, e 53% acredita que protege em parte, e que as mulheres
negras sofrem mais violência do que as brancas.
Quanto ao tipo de violência, as mais cometidas foram física, psicológica e moral,
sendo o marido, namorado e companheiro o agressor predominante, seguidos e 33% o exmarido companheiro ou namorado, das que declaram já ter sofrido violência quase 30% não
registrou boletim de ocorrência ou fez qualquer tipo de denúncia, 97% das mulheres ouvidas
desejam que o agressor seja processado.

1

Doutoranda em Direito e Políticas Públicas pelo Centro Universitário de Brasília
(UniCEUB). Mestre em direito pela Universidade de Fortaleza (UNIFOR). Defensora
Pública do Estado do Piauí. Professora do Curso de Direito da Centro Universitário Santo
Agostinho.
2
Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/institucional/datasenado/arquivos/aumentanumero-de-mulheres-que-declaram-ter-sofrido-violencia> Acesso em 23 de fevereiro de
2018.
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O ponto central do presente debate será apresentado a partir da análise das
Recomendações da CIDH ao Brasil e de como estimularam a incorporação de medidas
multidisciplinares e de acolhimento, de natureza extrapenal às políticas públicas voltadas ao
combate à violência doméstica e familiar, baseada no gênero, contra a mulher; e, a
repercussão na disciplina normativa trazida pela Lei Maria da Penha, como política pública
não punitivista, que impactou sobre o sistema de justiça criminal tradicional “contaminado”
pelo caráter predominantemente repressivo.
Ao final, será avaliada a importância da influência do direito internacional para
elaboração de novas e mais efetivas políticas públicas de combate à essa espécie de
violência, no plano interno, e com isso fomentar o processo de conscientização, orientação e
informação da sociedade no caminho de transformação da cultura patriarcal prevalecente,
destacando a necessidade da interação das diversas instituições, na busca de uma sociedade
com menor violência de gênero contra as mulheres.

1. A DECISÃO DA CIDH NO CASO MARIA DA PENHA E A INCORPORAÇÃO DE SUAS
RECOMENDAÇÕES: O ESTÍMULO DE NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS

A Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem é de 1948, ano no qual
também foi criada a Organização dos Estados Americanos (OEA). A Convenção Americana
de Direitos Humanos prevê a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Assim, no plano internacional, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos vem se
configurando como uma importante arena de proteção dos direitos humanos.
No plano internacional, a existência de Organizações de mulheres é uma realidade
por quase todo século XX, porém, após a ONU instituir a Década da Mulher nas Nações
Unidas (1975-1985), inúmeras Conferências Mundiais trataram do tema da mulher e da
violência, instituindo um verdadeiro Fórum Global para pensar as políticas públicas
específicas. A transnacionalização não ficou adstrita a economia e ao comércio, está
ocorrendo em todas as dimensões das relações de gênero (CONNEL; PEARSE, 2015).
As relações de gênero podem ser modificadas e serem alvo de ações sociais. “Esta
é uma definição simples de política de gênero - a luta para alterar a ordem de gênero ou para
resistir a alterações. Historicamente, o movimento mais importante na política de gênero tem
sido o feminismo. ” (CONNEL; PEARSE, 2015, p.181-182). Os Organismos Internaionais têm
se compromissado com o combate a desigualdade de gênero e fomentado políticas e
instituições, inclusive no plano interno dos países, que tenham a mesma diretriz de política
pública. As relações passam a ser afetadas, possibilitando caminhos para criação de novas
arenas das relações de gênero (CONNEL; PEARSE, 2015, p.275).
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A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu Informe n.º 54 de 2001,
apresentou uma serie de recomendações que foram incorporadas às políticas públicas
implementadas pelo Brasil, após o caso Maria da Penha (até porque na exposição de motivos
do projeto de lei que lhe deu origem – 4559/2004 isso é expressamente mencionado), que
também encontrou no país um contexto de implementação de políticas públicas já existentes,
porém de contorno mais repressivo.
Em regra, a defesa das ordens de gênero patriarcais não requer movimentos sociais
de homens. “É alcançada pelo funcionamento normal das instituições patriarcais- o Estado,
as empresas, a mídia e as hierarquias religiosas” (CONNEL; PEARSE, 2015, p.185).
Importante atentar para repercussão da Convenção Americana sobre Direitos Humanos:
O capítulo 1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos
estabelece os deveres de cada Estado-parte. Dentre eles, está o de
garantir o livre exercício dos direitos consagrados no pacto a toda
pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, discriminação alguma,
inclusive por sexo. Além disso, o Estado deve adotar medidas e fazer
leis, para garantir esses direitos. No artigo 11 protege-se a honra e a
dignidade da pessoa humana e proteção da lei contra essas
atrocidades. Sabe-se que, ao ratificar ou aderir a um tratado, o Estado
deve dar ao pleno desenvolvimento ao que foi acordado e nesse caso
o Brasil foi, por muito tempo, tolerante com a discriminação da mulher,
sofrendo sanções por isso. (VARELLA; MACHADO, 2009. p.468-469).
A disciplina de proteção dos direitos da mulher vítima de violência no Brasil, em 2001,
foi impactada pela atuação de Sistema Regional de Proteção, a partir do Relatório 54/01 da
Comissão Interamericana sobre o caso da cearense Maria da Penha Fernandes, em razão da
negligência, omissão e tolerância do Brasil com a violência doméstica e familiar cometida
contra as mulheres.
O caso da Maria da Penha chegou à OEA pelo patrocínio de ONG´s, no caso, o
CEJIL- Centro pela Justiça e pelo Direito Internacional e o Comitê Latino – Americano e do
Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher – CLADEM que requereram a declaração de
violação pelo Brasil da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher (art.3º, 4º e 7º), em 20.08.1998, alegando que houve discriminação de gênero
por parte dos órgãos do poder público, ratificando o padrão sistemático de violência contra a
mulher e a impunidade no Brasil.
As agressões domésticas contra mulheres são desproporcionalmente
maiores dos que as que ocorrem contra homens. Um estudo do
movimento de Direitos Humanos Do Brasil compara a incidência de
agressão doméstica contra mulheres e contra homens e mostra que,
nos assassinatos havia 30 vezes mais probabilidade de as vítimas ser
do sexo masculino. A comissão constatou, em seu Relatório Especial
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sobre o Brasil, de 1997, que havia uma clara discriminação contra
mulheres agredidas, pela ineficácia dos sistemas judiciais brasileiros
e sua inadequada apliação dos preconceitos nacionais e
internacionais, inclusive dos procedentes da jurisprudência da Corte
Suprema do Brasil (item 47, relatório 5401 da CIDH).
As Recomendações do Relatório 54/01 da CIDH ao Brasil, foram relacionados ao
caso específico da denunciante -12.051 e quanto ao Estado Brasileiro (base no art. 41 da
Convenção de Direitos Humanos establece o funcionamento da CIDH). As Recomendações
da CIDH ao Estado brasileiro, foram:
1. Completar rápida e efetivamente o processamento penal do
responsável da agressão e tentativa de homicídio em prejuízo da
Senhora Maria da Penha Fernandes Maia.
2. Proceder a uma investigação séria, imparcial e exaustiva a fim de
determinar a responsabilidade pelas irregularidades e atrasos
injustificados que impediram o processamento rápido e efetivo do
responsável, bem como tomar as medidas administrativas, legislativas
e judiciárias correspondentes.
3. Adotar, sem prejuízo das ações que possam ser instauradas contra
o responsável civil da agressão, as medidas necessárias para que o
Estado assegure à vítima adequada reparação simbólica e material
pelas violações aqui estabelecidas, particularmente por sua falha em
oferecer um recurso rápido e efetivo; por manter o caso na impunidade
por mais de quinze anos; e por impedir com esse atraso a
possibilidade oportuna de ação de reparação e indenização civil.
4. Prosseguir e intensificar o processo de reforma que evite a
tolerância estatal e o tratamento discriminatório com respeito à
violência doméstica contra mulheres no Brasil.
A Comissão
recomenda particularmente o seguinte:
5. Medidas de capacitação e sensibilização dos funcionários judiciais
e policiais especializados para que compreendam a importância de
não tolerar a violência doméstica;
6. Simplificar os procedimentos judiciais penais a fim de que possa
ser reduzido o tempo processual, sem afetar os direitos e garantias de
devido processo;
7. O estabelecimento de formas alternativas às judiciais, rápidas e
efetivas de solução de conflitos intrafamiliares, bem como de
sensibilização com respeito à sua gravidade e às conseqüências
penais que gera;
8. Multiplicar o número de delegacias policiais especiais para a
defesa dos direitos da mulher e dotá-las dos recursos especiais
necessários à efetiva tramitação e investigação de todas as denúncias
de violência doméstica, bem como prestar apoio ao Ministério Público
na preparação de seus informes judiciais.
9. Incluir em seus planos pedagógicos, unidades curriculares
destinadas à compreensão da importância do respeito à mulher e a
seus direitos reconhecidos na Convenção de Belém do Pará, bem
como ao manejo dos conflitos intrafamiliares.
10. Apresentar à Comissão Interamericana de Direitos Humanos,
dentro do prazo de 60 dias a partir da transmissão deste relatório ao
Estado, um relatório sobre o cumprimento destas recomendações.
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Em 2003, o Brasil foi interpelado pela CIDH e deixou de dar qualquer resposta ou
informação, apenas em 2004, o país relata ações que tomou, dentre elas a Lei 10.745/2003
que instituiu 2004 como ano da mulher e cria a Comissão Especial Temporária Ano da Mulher
para dirigir ações durante o ano, realização da 1ª Conferência Nacional de Políticas para
Mulheres, campanha “ Sua vida começa quando a violência termina” e o Projeto 4.559, de 25
de novembro de 2004, que dispõe sobre mecanismos para coibir a violência doméstica e
familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do art.226 da Constituição Federal.
Pretende-se demonstrar que tais recomendações foram incorporadas às políticas
públicas implementadas pelo Brasil, após o caso Maria da Penha (até porque na exposição
de motivos do projeto de lei que lhe deu origem – 4559/2004 isso é expressamente
mencionado), que também encontrou no país um contexto de implementação de políticas
públicas já existentes, porém de contorno mais repressivo.
A Relatoria sobre os Direitos da Mulher da CIDH, no comunicado de Imprensa 30/06,
reconhece a adoção da lei 11.340/2006 como um passo de primordial importância para o
devido cumprimento das recomendações da CIDH no caso Maria da Penha e dos princípios
previstos na Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e Erradicar a Violência
Contra a Mulher e, ainda, reconheceu que a LMP foi fruto de saudável processo participativo
da sociedade civil, do qual redundou sua elaboração.
Sob a perspectiva da Comissão as recomendações tentam suprir as deficiências nas
políticas públicas brasileiras e afirmar a legislação internacional sobre o tema das mulheres,
especialmente a Convenção para prevenir, punir e erradicar a violência contra as mulheres
(Convenção de Belém do Pará).
Essa intenção foi evidenciada por meio de sucessivos relatórios anuais,
especialmente entre 2008 e 2011, nos quais a entidade reconheceu os avanços obtidos pelo
país, mas destacou a necessidade de desenvolvimento das políticas para que se desse
integral cumprimento ao ponto resolutivo.
O cotejo das Recomendações com as disposições da Lei Maria da Penha, permite
identificar a incorporação das mesmas pela LMP. Na Exposição de Motivos do Projeto de Lei
n. 4.555/2004, a Secretária de Políticas para Mulheres, Nilcéa Freire, salientou a participação
do consórcio feminista, os instrumentos internacionais para a proteção das mulheres e, no
que importa a este trabalho, as recomendações no caso Maria da Penha.
Os parlamentares concluíram o processo legislativo com a edição da Lei federal n.
11.340/2006, e ainda que não seja possível a relação de causalidade direta, não há como
negar que a partir do caso, políticas mais efetivas passaram a ser implementadas, como a
criação de delegacias, abrigos para mulheres e planos nacionais, a articulação da Secretaria
com os Conselhos Estaduais, principalmente a partir de 2006, a submissão do relatório
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brasileiro ao Comitê Cedaw da ONU, bem como, finalmente, as próprias recomendações da
OEA.
Socialmente quando a questão envolve o direito da mulher a resistência é uma
constante, mas do plano internacional o tema da violência contra a mulher recebe profundo
consenso, “além do maior reconhecimento da importância de situar esta temática no marco
dos direitos humanos universais” (SOUZA, 2012, p. 43). Histórica é a luta entre o movimento
de mulheres e o Estado nas suas versões jurídico político normativa, atuando como barreira,
ainda, peculiaridades internas de cada país, de natureza social, cultural e religiosa.
Na arena internacional, inúmeros instrumentos já requeriam uma postura diferente
do Brasil na disciplina normativa e na elaboração das políticas públicas. Entendendo que o
Brasil, através da LMP, internalizou dispositivso da CIDH (VARELLA; MACHADO, 2009,
p.499), nesse sentido:
Os documentos provenientes das conferências internacionais sobre os
direitos das mulhres, como a conferência de Viena (1993) e Benjim
(1995), a conferência de Belém do Pará (1994) e outros instrumentos
jurídicos internacionais serviram de base para a elaboração do projeto
de lei 4559/04 e, mais tarde, da lei 11.240/06. As conferências e
tratados internacioanis contribuiram para identificação do problema da
violência contra mulher como fenômeno global. Desse modo, o cenário
para votação da nova lei mostrou-se favóravel, pois o Brasil havia
ratificado todos os intrumentos de proteção aos direitos humanos das
mulheres (MARTINS; MATOS; MARTINS, 2015, pág. 6).
Na Plataforma de Bejing, 1995, antes mesmo das Recomendações da CIDH ao Brasil
e da própria tramitação do projeto de lei da Maria da Penha clara é a perspectiva sobre a
violência contra a mulher como obstáculo ao alcance dos objetivos de igualdade,
desenvolvimento e paz, sendo um problema que preocupa todos os Estados e exige solução
(item 112), destaca a categoria gênero e especifica algumas espécies de violência (item 113)
considerando, dentre as espécies a serem combatidas, as violações toleradas pelo Estado
(item 117) disciplinando que “ as ameaças e os atos de violência quer ocorram no lar ou na
comunidade, perpetrados ou tolerados pelo Estado, infundem medo e insegurança na vida
das mulheres e constituem obstáculo à obtenção da igualdade, do desenvolvimento e da paz”
e que essa violência “está associada a um elevado custo social, de saúde e econômico, tanto
para o indivíduo como para a sociedade”.
E, por fim, em Beijing já se identifica a previsão de que se deve adotar novas leis,
quando necessário, e reforçar as vigentes, para dispor sobre a punição de agentes policiais,
forças de segurança ou quaisquer outros agentes do Estado que cometam atos de violência
contra a mulher no desempenho de suas funções; rever a legislação existente e adotar
medidas eficazes contra os perpetradores de atos de violência. A maioria destas disposições
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é reiterada nos documentos internacionais que se sucederam e identificadas no próprio texto
da Lei Maria da Penha.
O movimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos é
baseado na concepção de que toda nação tem a obrigação de
respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as
nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabidade
de protestar, se um Estado não cumprir suas obrigações (VARELLA;
MACHADO, 2009. p.471).
A luta contra a violência baseada em gênero é uma característica central da política
de gênero e já toma há décadas grande espaço da agenda internacional. Saliente-se que o
Brasil, em comparação com o âmbito internacional, até antes da aprovação da Lei Maria da
Penha, possuía apenas mecanismos pontuais e punitivistas para lidar com a violência contra
mulher. Na verdade, o que ocorria era uma falsa visibilidade, onde o Direito normativista era
o instrumento imediato, através do Sistema de Justiça Criminal, para coibir a violência, ou
seja, quando esta já se encontrava em seu pico mais elevado, como lesões corporais e
feminicídios:
Nos anos noventa, as feministas se mobilizavam de forma mais
contundente. Organizaram seminários e reuniões em que a questão
da violência era o foco principal. No Congresso Nacional existiam
alguns projetos de Lei de iniciativa de parlamentares, de um modo
geral voltados para aplicação de medidas punitivas e/ou ações
pontuais. Nesse período, a representação feminina no Congresso era
pequena e a ação ainda não parecia prioritária para o Executivo.
Esses fatores foram determinantes para a permanência da lacuna
legislativa (CALAZANS E CORTES, 2011, p. 39).
Apesar dos movimentos feministas exigirem uma postura diferente do Legislativo e
Executivo brasileiros durante o período que antecedeu a Lei Maria da Penha, estes ganharam
impulso significativo após as demandas internacionais que obrigaram o Brasil a mudar de
postura, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento de mecanismos diferentes da
perspectiva penal-punitivista.
No ano de 2001, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu Informe
n.º 54 de 2001, responsabilizou o Estado brasileiro por negligência, omissão e tolerância em
relação à violência doméstica contra as mulheres por conta do caso Maria da Penha. Na
condenação do Brasil, este não apenas foi obrigado a findar o processo da vítima com a
condenação de seu agressor, mas também a repará-la e implementar políticas públicas de
enfrentamento a violência contra mulher.
Mencione-se ainda, as recomendações da CIDH ao caso Maria da
Penha Maia Fernandes, por não cumprimento do previsto no artigo 7.º
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da Convenção de Belém do Pará e nos artigos 1º, 8º e 25 da
Convenção Americana de Direitos Humanos, e ainda, o dever do
Estado brasileiro de indenizar a vítima, monetária e simbolicamente.
Ademais, a Comissão recomendou que o Brasil adotasse várias
medidas de combate à violência contra a mulher, entre elas, a
elaboração de uma lei específica para este fim (CALAZANS E
CORTES, 2011, p. 56)
No ano seguinte à condenação brasileira, o debate acerca da violência contra mulher
nos poderes brasileiros culminou na formação de um consórcio reunindo ONGs Feministas
(CFEMEA, CLADEM, THEMIS, dentre outras) para estudar e apresentar propostas
legislativas para o enfrentamento da violência contra mulher. Para consubstanciar a proposta,
o consórcio resgatou Convenções e Tratados Internacionais nos quais o Brasil já havia se
obrigado a coibir a violência contra mulher. Não obstante, o consórcio também frisou a
necessidade de políticas públicas e medidas preventivas para as vítimas, quebrando com o
modo tradicional com o qual o problema era tratado (viés punitivista):
Resumidamente o estudo do Consórcio continha as seguintes
propostas:
a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na
Convenção de Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e
moral;
b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a
mulher;
c. medidas de proteção e prevenção às vítimas; (CALAZANS E
CORTES, 2011, p. 46)
O consórcio ofereceu as propostas para que o executivo oferecesse o projeto de lei,
que assim o fez. Na Câmara dos Deputados teve como relatora a deputada Jandira Feghali,
que continuou com o apoio do consórcio das ONG’s para debater o projeto na casa. As
discussões centrais giravam em torno da prevenção da violência contra mulher e ressaltar a
violência enquanto um ataque a dignidade da pessoa humana.
A Deputada relatora solicitou a ajuda durante as reuniões de debates, alguns grupos,
Articulação de Mulheres Brasileiras (AMB), Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos
Sexuais e Direitos Reprodutivos, representações de mulheres indígenas e negras,
representantes da Magistratura, da Segurança Pública, do Ministério Público e da Defensoria
Pública. Durante a formação de parecer e voto enquanto parlamentar relatora na Comissão
de Seguridade Social e Família, a Deputada veementemente afirmou estar seguindo as
propostas oferecidas pelo Consórcio.
No Senado Federal, o Projeto de Lei teve como relatora a Senadora Lúcia Vânia, que
contratou como grupo de apoio o Consórcio de ONG’s. Percebesse a sociedade civil
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intervindo diretamente no legislativo, carimbando o que fora discutido internacionalmente na
condenação do Brasil no caso Maria da Penha.
Fica comprovada a íntima relação entre as diretrizes apontadas pela CIDH, baseada
na disciplina internacional sobre o tem, e a análise de algumas das políticas desenvolvidas
pelo Brasil, nesta seara, após as Recomendações, dentre outros, e toda a discussão que
circundou o processo legislativo de tramitação do projeto da Lei Maria da Penha e, ainda,
dispositivos presentes em seu texto final.
Entretanto, a previsão de políticas públicas, exclusivamente, não tem o condão de
por si só provocar mudanças sociais, é preciso que o sistema de justiça assimile a perspectiva
de gênero e de defesa dos direitos humanos das mulheres para que tais mudanças possam
não ser apenas um ideal abstrato.

2. LEI MARIA DA PENHA COMO POLÍTICA PÚBLICA NÃO PUNITIVISTA E DE CARÁTER
COOPERATIVO, MULTIDISCIPLINAR E INTERISTITUCIONAL.

A legislação na última década inovou em vários aspectos das políticas públicas de
proteção à mulher vítima de violência, inclusive quanto a necessidade de um diálogo
interorganizacional, desenhando novos arranjos institucionais que impactam nas atuações
dos que integram o Sistema de Justiça, Segurança e em outras áreas do Estado que deveriam
atuar de forma multidisciplinar.
O Estado brasileiro optou por usar um dos instrumentos mais rígidos de controle
social, que é o Direito Penal, como parte de uma política pública maior inserta na lei Maria da
Penha, que fixa uma política pública específica envolvendo vários setores para intervenção
estatal nestes casos. “A inovação trazida pela Lei 11.340/2006, especialmente em relação à
vítima3, dá-se no campo da “política jurídica”, justamente por manifestar preocupação com a
3

Art. 2o 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.
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à
vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito
e à convivência familiar e comunitária.
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o
efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.
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compreensão do fenômeno governamental dentro ou a partir do direito.” (SUXBERGER ;
FERREIRA; ALVES, 2016, p. 208).
Ultrapassar o modelo punitivista e patriarcal do sistema criminal é desafio enfrentado
e posto, dentre outras, pela Lei Maria da Penha. Ela não se resume a buscar aplicação de
pena aos agressores, prevê uma série de medidas extrapenais, necessita da articulação de
vários atores de dentro do sistema de justiça, assim como de fora dele (saúde, educação,
assistência), e na sociedade civil a fim de que, mais que a punição de ato previsto como
marginal, possa-se incidir no contexto social real dos envolvidos, atuando sobre o conflito e
operando sobre algumas das causas que produzem essa violência baseada no gênero4.
Assim, pretende-se demonstrar que a decisão do Caso Maria da Penha na CIDH serviu de
impulso ao comportamento inovador na formação de políticas públicas que coíbam a violência
contra a mulher.
O Sistema de Justiça no Brasil é norteado por uma noção de Justiça retributiva:
retribuir o dano causado à sociedade pelo fato criminoso através da punição de quem o
cometeu. Assim, os pilares da justiça brasileira têm na base a noção de expiação, através da
punição penal, bem como a ilusão de compensação – através da pena – do crime para o meio
social (SOUZA, 2016). Ignoram-se, desta forma, aspectos importantes e que surtiriam efeitos
melhores nas vidas de quem recebe a prestação jurisdicional. Nos casos de violência, a
identidade das mulheres apagam-se durante o curso processual, que segue o objetivo
precípuo: a punição, para demonstrar a reação do Estado e pouco os direitos da vítima.
A vítima que é esquecida ou, muitas vezes reduzida a mero objeto de prova –
banalizada, é tratada como parcial o que autorizaria sua contestação quanto a sua versão no
processo. Não consideram a vítima numa perspectiva inclusiva, de titular de direitos que vão
além da punição do agressor. Neste sentido, Dieter Rossner(1999, p. 213-214):
O Direito Criminal desconsidera o fato de que uma provocação ao
sistema de justiça criminal freqüentemente significa o grito da vítima
por ajuda na resolução do conflito, não meramente o desejo de
retaliação. Especialmente nos conflitos familiares violentos, nós
percebemos que o Direito Criminal tradicional frequentemente cria
problemas, ao invés de resolvê-los. A proteção da vítima não significa
apenas o isolamento imediato da violência e a demonstração de que
o comportamento não é tolerado, mas também uma tentativa de
resolver o conflito dentro do contexto de uma situação social particular.

4

A respeito de respostas que vão além do Direito Penal, Soraia Mendes (p.181) cita a atuação
de vários movimentos da sociedade civil, a exemplo, o das apitadeiras do Movimento Apitaço
- Enfrentando a violência em Recife-PE, demonstram um repensar da resposta punitiva a
fim de que a mesma traduza não mera defesa social dos interessados constituídos.
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Logo, quando o atual Sistema de Justiça coloca as vendas do punitivismo, deixa de
enxergar outras possibilidades de atuação, talvez mais eficazes e resolutivas do conflito, do
que a exclusiva busca incessante (e aparente) de aplicar a sanção penal. No momento em
que a mulher vítima formaliza sua entrada no Sistema de Justiça Criminal, tem a sua
personalidade, estória e antecedentes morais, sociais e processuais, explícita ou
implicitamente considerados, quando muito, traduzem apenas objeto de prova e serão
novamente vítimas de violência, agora, pelo Sistema.
A humanização do processo penal implica, dentre outros vetores, acolher, amparar,
reparar a vítima de forma que esta possa melhor elaborar a dor de sua violação e não apenas
se conformar uma resposta formal que não a atinge especificamente. “No entanto, o
atendimento processual dispensado à vítima, muitas vezes, mostra-se potencialmente hábil a
lhe causar tantos ou mais males do que a própria prática do crime, ensejando assim um novo
processo de vitimização”. (SUXBERGER e CANÇADO,2017, p. 37)
No caso específico das ações de combate à violência doméstica contra a mulher, as
políticas de acolhimento do agressor estão sendo aliadas às de punição e repressão como
influência do plano internacional. O Sistema Penal não está imune a reafirmar essas
categorias e a reproduzi-las, “a estrutura e simbolismo de gênero operam nas entranhas de
sua estrutura conceitual, de seu saber legitimador, de suas instituições, a começar, pela
linguagem: eis o sentido da seletividade. ”(ANDRADE, 2012, p.140).
O comportamento influenciador de organismos internacionais na normatização
interna de um país, pode muito bem ser exemplificado com o caso Maria da Penha e o Brasil,
na Comissão Interamericana de Direitos Humanos que, ao final, repercutiu na edição da Lei
11.340/2006 e implementação de outras políticas públicas em sintonia com o plano
internacional, ilustrando que “ foram utilizados instrumentos de promoção de diálogo (as
recomendações) e não sendo satisfatórios, partiu-se para uma exposição do Brasil perante
outros países” (AGNELLO, 2015, p.201).
Mendes e Andrade compreendem no mesmo sentido e, em síntese, que o sistema
penal é mais um dos meios de controle social e que produz o etiquetamento das condutas
marginais, em interação com outras formas de controle informais e formais. Daí, não se pode
negar que a justiça criminal represente visão embaçada, relativa e parcial ao desconsiderar o
feminino. Não acerta quando deixa de buscar formas mais completas e multidimensionais de
analisar os meios de controle e “o Direito penal é um sistema de controle específico das
relações de trabalho produtivo, e, portanto, das relações de propriedade, da moral do trabalho,
bem como da ordem pública que o garante” (BARATTA, 2002, p. 46).
Uma criminologia inclusiva do feminino deve considerar a realidade da criminalização
e vitimização das mulheres, as várias categorias de recorte (classe, raça, orientação sexual,
etc), e os influxos entre o público (formal) e o Privado (informal, com destaque para a família
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como meio tradicional de tutela da mulher e que era protegido na interferência do Estado).
Dar visibilidade à violência naturalizada nas famílias, provoca revolução sobre essa clássica
distribuição dos controles.
A operacionalização das políticas públicas tem grande influência da economia e do
plano internacional, que repercutem no modelo e na execução destas políticas. Constante tem
sido a mudança de mentalidades domésticas e, em especial, o reflexo que a atuação e
recomendações de organismos internacionais provocam com sua atuação no âmbito das
escolhas das políticas públicas dos Estados.
Assim, num modelo de Estado cada vez mais tendente ao social cada política pública
traçada possui características próprias e implica análise de operacionalidade, permitindo uma
construção de uma racionalidade jurídica acerca de problemas que não são devidamente
observados. Alarga-se o objeto do discurso jurídico permitindo “melhor compreensão da
contínua interação entre o sistema jurídico e os outros sistemas sociais” (RESENDE, 2014, p.
21). Foi no plano internacional, que nas últimas décadas, diversas violações de direitos
receberam uma abordagem inclusiva e que busca maior efetividade e reconhecimento, a partir
de sua disciplina sob uma perspectiva dos direitos humanos.
No processo penal o debate tem crescido sobre as políticas adotadas na violação de
direitos das mulheres pela prática da violência de gênero. Assim, inúmeras: “Conferências e
Convenções que foram realizadas ajudaram a tornar visíveis tais diferenças, reconhecendo
as especificidades presentes em cada sujeito deixando de trabalhar com o sujeito universal
dos direitos humanos: o cidadão. Esse sujeito passa a ser marcado pelo seu sexo, idade, raça
ou religião, o que contribui para tornar visível diferentes formas de violência existentes”
(SOUZA, 2012, p.28). Frise-se que, quando as questões envolvem a vítima mulher, a
resistência tem sido maior.
Mesmo, na esfera internacional a igualdade entre homens e mulheres foi prevista
apenas em 1945, na Carta da ONU, e apenas em 1979 a ONU produz uma disciplina de
caráter vinculante para tratar especificamente da discriminação contra a mulher (art. 1º, da
CEDAW). Marcante foi, em 1995, a IV Conferência Mundial das Nações Unidas sobre as
Mulheres, em Beijing, cujo relatório declara que a violência cometida contra a mulher constitui
obstáculo para os objetivos de igualdade, desenvolvimento e paz e prejudica ou anula o
desfrute dos direitos humanos e das liberdades fundamentais. E, ainda, cuja plataforma de
ação recomendou diversas medidas aos países que envolvem a violência contra a mulher,
dentre elas: legislações, investimento na formação do pessoal judicial, polícia, sensibilizar
sobre atos de violência baseada no gênero, dentre outras (SOUZA, 2012, p.31-32).
O Estado brasileiro não assumiu, espontaneamente e sem opor resistência, a
questão da violência contra a mulher, como algo da esfera pública (ainda mais a violência
praticada contra a mulher, em razão do gênero, no âmbito doméstico e familiar - ponto central
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das políticas públicas a edição em 2006 da Lei 11.340 – Lei Maria da Penha). A atuação do
Estado sobre a violência contra a mulher nessa ambiência, saiu da esfera do privado, e vem
sendo impactada com o deslocamento para o espaço público, apesar de ainda necessitar de
redimensionamentos relativos a elaboração, a execução e a avaliação destas intervenções
estatais5.
No plano interno, o Sistema de Justiça Criminal não figura mais como detentor do
monopólio da atuação do Sistema de Segurança Pública no âmbito das políticas públicas de
proteção direcionadas à mulher vítima de violência doméstica e familiar que, em especial,
após a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), reclamam a realização de novos arranjos
institucionais na atuação dos responsáveis pela segurança pública e sujeito a observação e
avaliação de instituições internacionais.
A análise da posição de uma vítima específica, selecionada pelo legislador, e a forma
de atuação do Poder Judiciário pode traduzir muito do sentido da política pública adotada. A
legislação que trata da posição da mulher vítima, desde a promulgação da Lei Maria da Penha,
sofreu significativa alteração de perspectiva e requer, para o aprimoramento do Sistema, a
consciência das opções normativas, institucionais e políticas que foram feitas além do controle
do aspecto empírico, para sua avaliação e aperfeiçoamento.
A perspectiva de análise que este novo paradigma é aquela focada nos arranjos
institucionais, destacando o acolhimento das vítimas, e na necessidade de intervenção
multidisciplinar do Estado e, não mais exclusivamente, do Sistema de Justiça, isoladamente
considerado. Assim, a política jurídica que trataria da convergência entre o funcionamento do
governo e a formação dos arranjos institucionais, volta-se a compreender a tecnologia jurídica
na atuação do Estado a fim de perceber instrumentos, sujeitos e seus arranjos institucionais
(SUXBERGER e CANÇADO,2017).
O Estado brasileiro optou por usar um dos instrumentos mais rígidos de controle
social, que é o Direito Penal, como parte de uma política pública maior inserta na lei Maria da
Penha, que fixa uma política pública específica envolvendo vários setores para intervenção
estatal nestes casos. “A inovação trazida pela Lei 11.340/2006, especialmente em relação à
vítima6, dá-se no campo da “política jurídica”, justamente por manifestar preocupação com a

“Os resultados da execução das políticas públicas são influenciados por múltiplas variáveis,
que se manifestam em diferentes ocasiões ao longo do ciclo de sua formulação e
implementação [...] A título ilustrativo, mencionem-se a cultura e a vontade política, o
equilíbrio entre as forças políticas, as informações disponíveis sobre a matéria, a capacidade
técnica e experiência dos servidores públicos”. RESENDE, 2014, p.25.
6
Art. 2o 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
5
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compreensão do fenômeno governamental dentro ou a partir do direito. ” ( SUXBERGER ;
FERREIRA; ALVES, 2016, p. 208).
A lei 11.340/2006 é uma política pública produzida como fruto de uma conjugação de
fatores, dentre eles: uma condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA, resposta à disciplina internacional sobre a matéria (Convenções de Belém
do Pará e da ONU), de uma luta coletiva dos diversos movimentos de mulheres e poder
público no enfrentamento à violência doméstica e familiar, como também impulsionou uma
sistematização de políticas públicas de prevenção da violência, proteção e assistência das
vítimas e punição dos agressores por meio de uma série de articulações na perspectiva de
que a violência é um fenômeno multidimensional que requer ações integradas e
multidisciplinares, para além do viés repressivo e punitivista.
Uma primeira articulação desejada pela lei seria a integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e Defensoria Pública com os setores de segurança pública,
assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação e uma previsão de diretrizes para
novas políticas públicas, tais como a promoção de estudos e pesquisas com perspectiva de
gênero, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família pelos meios de
comunicação, a promoção e realização de campanhas educativas de prevenção à violência
de que a lei trata, a difusão da própria lei, capacitação de profissionais que nas suas atividades
possam lidar com a temática, inclusão nos currículos das escolas de temas que envolvam
gênero, fomento de ações de respeito à dignidade humana com perspectiva de gênero, raça
e etnia.
Outra articulação prevista é no sentido de assistência articulada entre a assistência
social incluindo mulheres num cadastro de programas assistências de todos os níveis
federativos, atendimento especializado na saúde, disposição sobre manutenção de vínculo
trabalhista (art.8º e 9º da Lei Maria da Penha). A multidisciplinariedade da Lei Maria da Penha
é essencial para sua eficácia, em razão justamente da teia de relações afetadas por essa
violência, ensejadora de demandas de variadas ordens, o que traduz uma perspectiva

violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e
social.
Art. 3o Serão asseguradas às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à
vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito
e à convivência familiar e comunitária.
§ 1o O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das
mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares no sentido de resguardá-las de
toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 2o Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar as condições necessárias para o
efetivo exercício dos direitos enunciados no caput.
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atualizada e não generalizante dos direitos humanos das mulheres (os diplomas legais, em
regra, tratam as mulheres como uma massa homogênea. O que diferencia uma mulher de ser
o outro, ou seja, é não ser homem).
Decorrente desta lógica multidisciplinar, pressupõe-se a interinstitucionalidade, a
partir do momento em que as instituições têm que se comunicar para atender determinada
demanda. Volta-se então para um dos aspectos primordiais desta lei, qual seja, a articulação
em rede de enfrentamento. Tal aspecto remonta à crítica que geralmente se faz acerca da
incompletude e, portanto, falha de políticas públicas.
Na Lei 11.340/2006, os Juizados Especiais de Combate à Violência Doméstica
possuem previsão de sua criação juntamente com o Núcleo Multidisciplinar que, apesar de
não vincular decisões a serem tomadas pelos magistrados, desenvolvem trabalhos que
subsidiam decisões, assim como outros encaminhamentos que a vítima demandar.
A Lei 11.340/2006 fixa um estatuto de viés substancialmente protetivo.
Para tanto, tem-se no Juizado de Violência doméstica e familiar contra
a mulher uma série de medidas que vão muito além da resposta
tradicional ao particular a que se impute a prática de crime. Em rigor,
assumem maior relevância as ações de Estado para erradicação da
violência, prevenção de novas ações violentas e, sobretudo, medidas
de acolhimento da vítima, ainda que em paralelo e sem prejuízo da
resposta penal. (SUXBERGER ; FERREIRA; ALVES, 2016, pag 208).
As vias não penais devem ser disponibilizadas, principalmente, por meio de medidas
de acolhimento, ganhando um importante relevo no enfrentamento da violência contra mulher,
fugindo do aspecto exclusivamente punitivista clássico e se alinhando às recomendações
internacionais. Inúmeras lutas sociais se concretizaram em políticas públicas que almejam
dotar o processo penal de maior efetividade (FERNANDES, 2015).
O acolhimento de mulheres é expressão do Estado, enquanto instância formal de
controle, sobre a situação da mulher vítima. Política de acolhimento de mulheres vítimas de
violência é conceituada como a que:
Diz respeito à gama de possibilidades (serviços, programas,
benefícios) de acolhimento provisório destinado a mulheres em
situação de violência (violência doméstica e familiar contra a mulher,
tráfico de mulheres, etc) que se encontrem sob ameaça e que
necessitem de proteção em ambiente acolhedor e seguro. O
abrigamento, portanto, não se refere somente aos serviços
propriamente ditos (albergues, casas-abrigo, casas-de-passagem,
casas de acolhimento provisório de curta duração, etc), mas também
inclui outras medidas de acolhimento que podem constituir-se em
programas e benefícios (benefício eventual para os casos de
vulnerabilidade temporária) que assegurem o bem-estar físico,
psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim
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como sua segurança pessoal e familiar (Diretrizes Nacionais para o
Abrigamento de Mulheres em Situação de Risco e Violência, 2011, p.
15).
O acolhimento de mulheres, é de nitidez que é uma política de grande amplitude e
compreende um aumento de serviços institucionais, que seja capaz de abranger quase a
totalidade de demandas destas mulheres. Não se resume à literalidade do abrigamento
propriamente dito, exercido na rede principalmente através das Casas-Abrigo. Compreende,
portanto, toda a articulação de rede de enfretamento à violência com atores institucionais ou
não.
Dentre os componentes da rede de enfretamento a violência contra mulher, verificase que uns integram um conjunto de viés repressivo da violência, utilizando-se da expressão
máxima do Estado – o Direito Penal – para punir e oferecer alguma resposta sancionatória;
enquanto outros, configuram uma verdadeira atuação extrapenal e de despida de natureza
retributiva/Punitivista e, uns ainda, que possuem ambas as características.
As atividades desenvolvidas em rede articulada, principalmente pelas delegacias,
ministério público, defensoria pública e centros de referência consistem num instrumento forte
de enfrentamento extrapenal da violência, juntamente com a atuação de outras instituições
como CRAS, CREAS e rede de saúde. Saliente-se ainda que, de acordo com a previsão da
Norma Técnica de Padronização - Centro de Referência de Atendimento à Mulher, a estes
caber fazer a conexão entre a rede e ser principal ponto de acolhimento das mulheres,
devendo estar próxima a elas.
Cabe atentar que a leitura da Lei Maria da Penha conjugada com outras, a exemplo,
da Lei que instituiu o Pronasci, autoriza inferir que o intuito é o de que se estabeleça uma
atuação nas comunidades, o ideal é que esses centros, assim como delegacias, estejam
próximos das pessoas, dentro dos bairros, sem centralizar geograficamente o atendimento,
tornando-o realmente acessível. Portanto, é uma diretriz da política pública a descentralização
destas unidades responsáveis por medidas que não são de punição do agressor e, sim, de
amparo a vítima.
O Código de Processo Penal, em seu Art. 201, alterado pela Lei nº 11.690/2008, trata
sobre a proteção da vítima durante a persecução penal. É um conjunto de regras que podem
ser aplicadas, segundo o caso concreto, como por exemplo, o §2º do Artigo que, em seu
enunciado, diz que a vítima deve ser comunicada de todos os atos processuais, dando
destaques aos que profundamente modificam sua segurança, como entrada e saída do
acusado do sistema prisional. Aqui está presente o direito da vítima à informação vez que a
falta de informação, por que não, configurar-se-ia uma forma de violência institucional.
Outra garantia dada à vítima no mesmo artigo é a separação desta e de seu ofensor
durante a audiência, o que evita intimidações e atritos. No caso de mulheres vítimas de
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violência, tal medida é extremamente importante, tendo em vista as relações de poder
articuladas entre os gêneros, o que poderia acarretar vários prejuízos, emocionais,
psicológicos, por exemplo, à vítima. Trata-se aqui do direito da ofendida à proteção.
No §5º do Artigo 201 do CPP, é disciplinado o encaminhamento da vítima ao
atendimento multidisciplinar, onde esta poderá ter atendimentos em diversas áreas, como
psicológica, medica e jurídica. A previsão disto é importante no momento em que trabalha
uma etapa do processo de vitimização (terciária) que é invisibilizado e traz prejuízos que
refletirão de maneira profunda na vida da ofendida, conforme já exposto em parágrafos
pretéritos. E, o Art. 201, em seu § 6º concentra dois direitos da vítima: à proteção e à
privacidade em detrimento da regra do direito processual penal da publicidade. O dispositivo
anuncia que o julgador poderá tomar providências que restrinjam a regra da publicidade, a fim
de preservar a intimidade, imagem e honra da vítima, o que evita tanto a exposição pública,
bem como resguarda de seu acusado.
Baseado no exposto, a Lei 11.340/2006 cumpre o mandamento constitucional
presente no §8º do art. 226 da CF/88, que traz para o Estado a obrigação de criar mecanismos
para coibir a violência intrafamiliar. Ademais, em 1994 (melhor dizer, apenas em 1994), com
a Convenção de Belém do Pará, o Brasil reconheceu a violência contra mulher como uma
violação aos direitos humanos, obrigando-se, enquanto Estado signatário, a criar condições
reais para coibir esse tipo de violência, bem como quebrar o ciclo de opressão que as envolve.
Portanto, é de se esperar que as políticas públicas desenvolvidas para coibir a
violência doméstica e familiar contra mulher sejam orientadas a contemplar essa demanda,
possuindo mecanismos eficazes em cada etapa do ciclo de violência: a tensão, ato de
violência e fase tranquila. Assim, enquanto instrumento anunciador de uma série de garantias
conferidas às mulheres, a Lei Maria da Penha veio para concretizar as políticas públicas
através do Direito, enquanto política jurídica.
A lei 11.340/2006 é uma política pública produzida como fruto de uma conjugação de
fatores, dentre eles: uma condenação do Brasil pela Comissão Interamericana de Direitos
Humanos da OEA, resposta à disciplina internacional sobre a matéria (Convenções de Belém
do Pará e da ONU), de uma luta coletiva dos diversos movimentos de mulheres e poder
público no enfrentamento à violência doméstica e familiar, como também impulsionou uma
sistematização de políticas públicas de prevenção da violência, proteção e assistência das
vítimas e punição dos agressores por meio de uma série de articulações na perspectiva de
que a violência é um fenômeno multidimensional que requer ações integradas e
multidisciplinares, para além do viés repressivo e punitivista.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho pretendeu demonstrar que a Normativa inernacional e as
decisões do CIDH provocam repercussão na elaboração e execução de políticas públicas de
combate à violência contra a mulher, adotadas pelo Sistema de Justiça Criminal brasileiro,
explorando principalmente a Lei 11.340/2006 e o papel fundamental da Recomendação do
CIDH.
A atuação dos atores institucionais que integram o Poder Público, em destaque, os
que compõem o Sistema de Justiça no Brasil permanece comprometida pela insensibilidade
de gênero e pela persistente visão simplista quanto às políticas dessa natureza. A questão é
complexa e deve envolver vários poderes, disciplinas e os espaços públicos e privados.
O desenvolvimento dessas políticas públicas, na verdade, revela uma obrigação
política assumida internacionalmente para efetivar os direitos humanos das mulheres. Como
já foi dito, a Lei 11.340/2006- LMP, bem como uma série de outras políticas públicas voltadas
para mulheres, derivam de uma arcaçoubo normativo internacional e da Recomendação feita
ao Brasil no caso da Maria da Penha.
Assim, conclui-se que a Lei Maria da Penha, bem como outras políticas públicas aqui
abordadas ensejaram uma nova perspectiva de elaboração e execução de novos modelos de
políticas públicas de combate à violência contra a mulher, adotadas pelo SJC brasileiro. A
esfera internacional apropriadamente refletiu e requereu um novo arranjo institucional interno,
por meio de um diálogo entre os diversos atores e promoção de uma cooperação
multidisciplinar e interinstitucional.
Para assumir uma visão diferente da clássica divisão de tarefas entre os poderes do
Estado, nesse sentido, leis como a 11.340/2006 e 11.530/2007 têm sido editadas. O sistema
penal não milita em desfavor do status quo social, urge uma nova perspectiva criminológica e
de sistema penal, que seja inclusiva de categoria de gênero, dentre outras, e que seja dotada
de multi e transversalidade. A proposta de novos arranjos institucionais é capaz de permitir
um maior diálogo e fluxo de informações entre as organizações, e assim, que não se restrinja
ao aspecto meramente sancionatório.
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