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"Os homens são 

superiores às mulheres 

porque Alá outorgou-

lhes a primazia sobre 

elas. Portanto, dai aos 

varões o dobro do que 

dai às mulheres. Os 

maridos que sofrerem 

desobediência de suas 

mulheres podem 

castigá-las: deixá-las 

sós em seus leitos, e até 

bater nelas. Não se 

legou ao homem maior 

calamidade que a 

mulher." 

Alcorão (livro 

sagrado dos 

muçulmanos, recitado 

por Alá a Maomé no 

século VI) 



"As crianças, os 

idiotas, os lunáticos e 

as mulheres não podem 

e não têm capacidade 

para efetuar negócios.“

Henrique VII (rei da 

Inglaterra, chefe da 

Igreja Anglicana, 

século XVI) 



"O pior 

adorno que 

uma mulher 

pode querer 

usar é ser 

sábia.“ 

Lutero (teólogo 

alemão, 

reformador 

protestante, 

século XVI)



"A natureza só faz 

mulheres quando não 

pode fazer homens. A 

mulher é, portanto, 

um homem inferior." 

Aristóteles (filósofo, 

guia intelectual e 

preceptor grego de 

Alexandre, o Grande, 

século IV A.C.) 



"Quando uma mulher 

tiver conduta desordenada 

e deixar de cumprir suas 

obrigações do lar, o 

marido pode submetê-la à 

escravidão. Esta servidão 

pode, inclusive, ser 

exercida na casa de um 

credor de seu marido e,  

durante o período em que 

durar, é lícito a ele (ao 

marido) contrair novo 

matrimônio"  

Código de Hamurabi 

(Constituição Nacional da 

Babilônia, outorgada pelo 

rei Hamurábi, que a 

concebeu sob inspiração 

divina, século XVII A.C.) 



"Quando um homem for 

repreendido em público por 

uma mulher, cabe-lhe o 

direito de derrubá-la com um 

soco, desferir-lhe um pontapé 

e quebrar-lhe o nariz para 

que assim, desfigurada, não 

se deixe ver, envergonhada de 

sua face. E é bem merecido, 

por dirigir-se ao homem com 

maldade de linguajar 

ousado." 

Le Ménagier de Paris 

(Tratado de conduta moral e 

costumes da França, 

século XIV) 



“As mulheres tem fraqueza 

de entendimento...“

“ Achando o homem casado 

sua mulher em adultério, 

licitamente poderá matar a 

ela como o adúltero, salvo se 

o marido for peão e o 

adúltero fidalgo, ou nosso 

Desembargador, ou pessoa 

de maior qualidade”.

(Ordenações Filipinas, 

1603)



JORNAL DAS MOÇAS, 1959

“A mulher deve fazer o
marido descansar nas
horas vagas, servindo-lhe
uma cerveja bem gelada.
Nada de incomodá-lo com
serviços ou notícias
domésticas”



MANTENDO A APARÊNCIA IMPECÁVEL PARA O MARIDO



SUBSERVIÊNCIA



MULHER COMO OBJETO SEXUAL



Fútil e interesseira



DISPOSITIVOS DE CONTROLE

Michael Foucault – As pessoas
acabam por se interiorizar os
comportamentos, sem que seja
necessário que se verbalize o que é
“ser homem” ou “ser mulher”, e as
pessoas se culpam quando não
correspondem a essas expectativas.

Para ValesKa Zanelo- existem dois
dispositivos: o amoroso ( a mulher
precisa estar numa relação afetiva para



Primeiro instrumento internacional de direitos

humanos especialmente voltado para a proteção

das mulheres, buscando erradicar todas as

formas de discriminação contra a essa parcela

da humanidade, almejando garantir o pleno

exercício dos seus direitos sociais, econômicos,

culturais, civis e políticos. Considerado um

divisor de águas na história dos direitos

femininos.

CONVENÇÃO DE CEDAW-ONU, 18 DE DEZEMBRO DE 1979



Retrospectiva dos Direitos das Mulheres

1985- Criação da primeira delegacia
especializada em São Paulo – primeira
política pública de afirmação das
mulheres;

1988- Igualdade entre homens e
mulheres na CF e dever de enfrentar a
violência no âmbito familiar (art. 226);

1994- Convenção de Belém do Pará

2001- Punição do país pela Convenção
Interamericana de Direitos Humanos,
pelo caso Maria da Penha;

2006- Lei Maria da Penha



Violência doméstica e Familiar no Brasil

Como crime capitulado no código penal,  a violência 
doméstica aparece primeiramente no ano de 2004, 

através da lei 10. 886 que inseriu o parágrafo 9° no art. 
129, tratando de lesão corporal praticada contra 

ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou 
companheiro ou com quem conviva ou tenha convivido, 

ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações 
domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.



LEI MARIA DA PENHA

Reconhece como violência doméstica aquela que ocorre:
I- no âmbito da unidade doméstica, compreendida como 
o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou 

sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente 
agregadas;  

II- no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se 

consideram aparentados, unidos por laços naturais, por 
afinidade ou por vontade expressa;

III- em qualquer relação íntima ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação.



LEI MARIA DA PENHA

Segundo parâmetros da ONU, a Lei 11.340/06, conhecida 
como “Lei Maria da Penha”, é uma das três melhores leis 
para o enfrentamento da violência doméstica e familiar do 

mundo, perdendo apenas para as Leis Espanhola e 
Chilena, embora esse ranking seja meramente 

exemplificativo, visto que existem peculiaridades que as 
diferenciam. 



ESPANHA, CHILE E BRASIL

2004- Espanha (Lei orgânica n° 01 estabelece medidas de proteção
integrada contra a violência de gênero, e buscou estabelecer
mecanismos através do sistema integrado de ensino, com inserção de
matérias como respeito aos direitos, liberdades e igualdades entre
homens e mulheres, desde o ensino fundamental até a universidade).

2005 a 2009- Chile (a Premissa se encontra no art. 9º da Constituição
Chilena, de 11/03/1990, e através da agenda “equidade de gênero”
foram elaboradas políticas públicas para criar mecanismos para
prevenir, punir, erradicar a violência doméstica e dar proteção às
vítimas como dever do Estado em adotar medidas necessárias que
garantam a vida, a segurança e a integridade pessoal especialmente
para mulheres, adultos idosos e crianças no âmbito doméstico).

2006 – Brasil (Lei Maria da Penha se restringe à violência contra a
mulher, praticada majoritariamente pelos homens, embora possibilite
que o agressor seja uma mulher desde que essa agressão ocorra no
âmbito doméstico, familiar ou de afetividade)



CONCEITO DE FEMINICÍDIO

O termo feminicídio traz a noção da morte de mulheres por serem 
mulheres, acrescentando-lhes outras extensões sociais e culturais. 

O assassinato de mulheres definido pela Lei 13.104/2015, está 
assentado numa estrutura de poder de gênero e atinge uma dimensão 

pública e privada. 

Define-se FEMINICÍDIO como sendo  homicídio contra a mulher por 
razões da condição de sexo feminino, considerando-se como tal : 

I - violência doméstica e familiar;
II- menosprezo ou discriminação à condição de mulher.



Novas Legislações na PENDEMIA
Em um momento singular na vida de todos, nunca houveram tantas modificações na Lei Maria 

da Penha, à seguir:

LEI 13.894 AÇÃO DE DIVÓRCIO OU DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL NA VDF

LEI 13.984 INSERÇÃO DOS HOMENS NOS GRUPOS REFLEXIVOS

LEI 14.022 INTIMAÇÕES E NOTIFICAÇÕES ON LINE, MANUTENÇÃO DAS MPUS

LEI 14.132 CRIME DE STALKING

LEI 14.149 FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO

14.164 ALTERA A LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO E INCLUI A VDF NOS 

CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

LEI 14.188 CRIME DE VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

LEI 14.192 NORMAS PARA PREVENIR, REPRIMIR E COMBATER A VIOLÊNCIA 

POLÍTICA CONTRA A MULHER



Qual o papel do Estado e do Ministério Público

- Repressão nos casos já ocorridos lutando para que não haja

impunidade

- Integração entre órgãos públicos e ongs.

- Implementação de políticas públicas para prevenção e repressão

(art. 8.º LMP).



SUGESTÕES DE SITES RELATIVOS À MATÉRIA

 COMPROMISSO E ATITUDE - www.compromissoeatitude.org.br/

 INSTITUTO MARIA DA PENHA - institutomariadapenha.org.br/  

 INSTITUTO SANGARI - http://www.ebc.com.br/instituto-sangari

 ORGANIZAÇÃO ONU MULHERES - www.onumulheres.org.br/

 INSTITUTO PATRÍCIA GALVÃO - agenciapatriciagalvao.org.br/

 ISER - www.iser.org.br/ I



“Em todas as coisas, e especialmente nas mais difíceis, não devemos
esperar semear e colher ao mesmo tempo, mas é necessária uma lenta
preparação para que elas amadureçam gradativamente. ”

(BACON, Serm, fidel., n. XLV).



SEDE DO NÚCLEO ESTADUAL DE 

GÊNERO PRÓ-MÚLHER

CASA DA MULHER BRASILEIRA

Rua: Teles de Sousa, s/n – Couto Fernandes

Fone: (085) 3108-2940/2941 (novos números)

(085) 98685-6336 (atendimento pelo whatsapp)

E-mail: nucleoestadualpromulher@mpce.mp.br
isite

Site: http://www.mpce.mp.br/institucional/nucleos-de-apoio/nucleo-de-genero-pro-mulher/

http://www.mpce.mp.br/institucional/nucleos-de-apoio/nucleo-de-genero-pro-mulher/

