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Introdução: A violência doméstica é um tema bastante atualizado e instigante que
atinge milhares de mulheres e crianças, adolescentes e idosos em todo o mundo,
decorrente da desigualdade nas relações de poder entre homens e mulheres, assim
como, a discriminação de gênero ainda presente tanto na sociedade como na família.
No Brasil, este tema ganhou maior relevância com a entrada em vigor da Lei nº
11.340, de 07 de agosto de 2006, também conhecida como “Lei Maria da Penha”, uma
merecida homenagem à mulher que se tornou símbolo de resistência a sucessivas
agressões de seu ex-companheiro. Objetivo: •Identificar as causas da dificuldade de
implementação da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06) na solução dos casos de
violência doméstica;
•Conscientizar mulheres sobre a importância da Lei;
•Promover campanhas educativas, principalmente em escolas, para o conhecimento e
divulgação da Lei. Metodologia: Inicialmente, deve-se realizar um aprofundado
levantamento histórico do tema, para que se possa entender a sucessão de fatos e
acontecimentos que permeiam os dias de hoje.
Ademais, deve-se ressaltar o caráter interdisciplinar do trabalho, cuja metodologia
tenha como principal objetivo integrar os conteúdos das disciplinas de Direito,
História, Filosofia, Antropologia, Sociologia, Psicologia, além de outras que podem
coexistir ou serem necessárias no decorrer do desenvolvimento da pesquisa.
Também será de mister importância a realização de uma pesquisa de campo entre os
atores da rede de proteção e promoção dos direitos da mulher, a fim de se avaliar sua
inefetividade. Resultados: Apesar do importante peso do instrumento legal, ainda
assim, dentro do ponto de vista técnico, é preciso averiguar e analisar a lei à luz dos
princípios constitucionais, penais e processuais penais, para se apurar até que ponto o
Estado tem legitimidade para intervir coercitivamente na liberdade dos cidadãos.
Todavia, a violência doméstica não é marcada apenas pela violência física, mas
também pela violência psicológica, sexual, patrimonial, moral dentre outras, que em
nosso país atinge grande número de mulheres, as quais vivem estes tipos de agressões
no âmbito familiar, ou seja, a casa, espaço da família, onde deveria ser considerado
como lugar de proteção, passa a ser um local de risco para mulheres e crianças.
Conclusão: Conclui-se que a violência doméstica e familiar deve ser tratada por uma
equipe multidisciplinar, uma vez que tanto autores quanto vítimas de violência e seus
familiares precisam de atenção integral, evitando-se a revitimização através de uma
rede articulada de assistência médica, psicológica, social, política, jurídica e social.
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