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Este trabalho tem como objetivo expor os diversos aspectos da violência doméstica 
familiar diferenciando-os, com finalidade de demonstrar os tipos de violência sofrida 
pelas mulheres brasileiras no âmbito doméstico. Serão abordados fatos históricos 
relacionados à violência domestica familiar no Brasil, nos quais serão apresentadas 
algumas especificações sobre o assunto. Desde o conceito de entidade familiar e a sua 
formação pela identidade social na qual a cultura brasileira especifica a agressividade 
adquirida ao longo do tempo. Enfatiza as relações familiares e entre elas as 
causalidades que geram casos de violência. Apresentará condições e motivos do 
direcionamento da violência à mulher, decorrente da fragilidade feminina e a opressão 
masculina. Salientará os principais motivos como as drogas, o álcool, ciúme, a 
intervenção familiar e a condição financeira, que acarretam aos diversos tipos de 
violência, sendo elas a física, psicológica, patrimonial, sexual e moral. Reconhecendo o 
papel do Estado como agente competente na fiscalização e intervenção sobre os casos 
de violência domestica familiar, que através da lei 11.340/06 (Maria da Penha) obter 
força coercitiva destinada aos agressores. Para o desenvolvimento do trabalho foi 
utilizada a metodologia hipotética dedutiva auxiliada pelo método estatístico que buscou 
demonstrar fatos reais da violência no país. Sendo realizada coleta de dados 
informativos sobre o tema e que através do surgimento de fatos analisados, para reais 
conclusões. Tendo como objetivo geral fornecer um maior conhecimento sobre a 
violência doméstica contra a mulher apresentando os principais motivos causadores do 
problema, e também dar ênfase as considerações sobre a intervenção do Estado 
mediante a Lei Maria da Penha sancionada em no ano de 2006, esclarecendo algumas 
das diversas dúvidas existentes sobre o tema abordado. Como objetivos específicos 
serão analisados as condições e as causas mais comuns entre as pessoas, os 
problemas familiares que acarretam em brigas e discussões, sendo elas de caráter 
físicas ou psicológicas, sexuais, entre outras. Assim como a violência respectivamente 
contra a mulher, e o direito assegurado através lei 11.340 de 2006, Maria da Penha, 

 



dentre seu conceito, surgimento, histórico, caracterização etc. E ainda pretende-se 
promover medidas nas quais podem ser adotadas pelo sistema jurídico brasileiro para 
uma possível melhora em relação à violência doméstica direcionada a mulher. 
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