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A violência em suas mais variadas formas é um fenômeno histórico na constituição da 

sociedade brasileira. Ela se manifesta por meio da opressão, constrangimento, pelo abuso da 

força e em diversos meios. A violência é influenciada pela cultura e submetida a uma 

contínua revisão na medida em que os valores e as normas sociais evoluem.  

No século XX diversas conferências e as definições dos direitos humanos tiveram 

papéis de influência na constatação e na análise da violência de gênero contra a mulher. A 

violência de gênero por sua vez, envolve exatamente as determinações sociais dos papeis 

masculinos e femininos. Toda a sociedade pode definir diferentes papéis aos homens e as 

mulheres, todavia, adquire caráter discriminatório quando a tais papéis são atribuídos pesos 

com importâncias diferenciadas. No caso da nossa sociedade, os papéis masculinos são 

supervalorizados em detrimento dos femininos. São construções culturais e são produtos da 

sociedade, a maioria dos traços do que é ser feminino e o do que é ser masculino.  

Os papéis e comportamentos dos homens são considerados socialmente mais 
valiosos. Por exemplo, o choro é desprezado, as respostas violentas são bem 
vistas, e o trabalho doméstico (apesar de ser imprescindível) passa quase 
inadvertido aos homens mas se justifica que seja realizado pelas mulheres. A 
categoria gêneropressupõe a compreensãodas relações que se estabelecem 
entre os sexos na sociedade, diferenciando o sexo biológico do sexo social. 
Enquanto o biológico refere-se às diferenças anátomo fisiológicas, entre os 
homens e as mulheres, o social diz respeito à maneira como estas diferenças 
se comportam nas diferentes sociedades, ao longo da história (CASIQUE; 
FUREGATO, 2006). 

 

 Há uma grande desigualdade de condições entre homens e mulheres em todo contexto 

mundial. Na realidade, na nossa sociedade existe um machismo velado, um exemplo é a 

questão da mulher no mercado de trabalho, onde o discurso reproduzido pelo capital e 

consequentemente pela sociedade, é que a participação feminina no trabalho serve como um 

complemento da renda do seu lar, um complemento da renda do seu marido.  
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A definição de gênero implica em dois níveis, quais sejam, o gênero como 
elemento constitutivo das relações sociais, baseado nas diferenças 
perceptíveis entre os dois sexos e o gênero como forma básica de 
representarrelações de poder em que as ações dominantes são apresentadas 
como naturais e inquestionáveis. (CASIQUE;FUREGATO, 2006) 

 

 A violência de gênero pode afetar as mulheres em vários graus da sua vida, 

prejudicando sua saúde individual como também a da sua família. A declaração das Nações 

Unidas em uma assembléia na ONU, no ano de 1993, definiu como violência, qualquer ato de 

violência apoiado no gênero que produza ou possa produzir danos ou sofrimentos físicos, 

sexuais ou mentais na mulher, incluindo as ameaças, a coerção ou a privação arbitrária da 

liberdade tanto na vida pública como na privada (ONU, 1993). A violência atinge mulheres e 

homens de formas diferentes. Grande parte das violências cometidas contra as mulheres é 

praticada no âmbito privado, enquanto que as que atingem homens ocorrem, em sua maioria, 

nas ruas. Um dos principais tipos de violência empregados contra a mulher ocorre dentro do 

lar, sendo esta praticada por pessoas próximas à sua convivência, como maridos ou 

companheiros, sendo também praticada de diversas maneiras, desde agressões físicas até 

psicológicas e verbais. 

 A mulher é conhecida socialmente como o “sexo frágil” e desmistificar esse caráter 

posto a mulher, ainda continua sendo difícil, justamente por ter uma naturalização da 

violência acometida a elas, e também pelo fato dessa ideologia já está impregnada 

culturalmente nas raízes sociais. A violência entre os gêneros sintetiza a compreensão que há 

um grupo de dominantes e o grupo de subordinados, neste caso os dominantes culturalmente 

são os homens e os dominados as mulheres. Não é apenas no âmbito doméstico, intrafamiliar 

que a mulher é exposta a violência, está pode atingi-las em diferentes espaços, como a 

violência institucional, o assédio que também é um tipo de violência, o tráfico e a exploração 

sexual de mulheres, enfim, qualquer ato que constranja, oprima, ou suborne a mulher a fazer 

algo que não queira.  

Os tipos mais comuns de violência contra a mulher são a atividade sexual forçada e o 

abuso por companheiros íntimos, caracterizado como violência doméstica, agressões e maus-

tratos. Segundo estudos realizados por Casique (2004), a violência de gênero perpetrada por 

companheiros íntimos em mulheres, pode manifestar-se através de atos físicos, violência 

psicológica assim como atos sociais que envolvam esta situação de violência em que vive a 

mulher. 
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A agressão física é a mais notória e improvável de disfarçar, pois demanda o uso da 

força contra a mulher, manifestando-se através de murros, chutes, mordidas, queimaduras, 

atos que atentam contra a integridade física da vítima. Tal violência acarreta em uma falta de 

desejo sexual por parte das mulheres, contudo, a partir do momento que a mulher se nega a ter 

relações sexuais quase sempre são acusadas de traição. Isso pode gerar mais violência, uma 

vez que o homem se sente impotente por não provocar o desejo sexual na mulher. 

Já a violência psicológica não é tão fácil de ser percebida, uma vez que as marcas não 

são estampadas no corpo da vítima, são ferimentos por dentro, no psicológico. Esse tipo de 

agressão acontece por meio da falta de carinho, impedimento à mulher de trabalhar, ter 

amigos, sair com seus amigos, acusações de traições, ameaças de espancamento, não só para a 

mulher, mas para seus filhos também, desprezo, ou seja, atos que perturbem o psicológico da 

vítima. 

Por medo, em função dos maridos, as mulheres se moldam aos seus gostos para não 

criar um desentendimento dentro do lar, vestem as roupas escolhidas pelo companheiro, não 

se arrumam, seguem suas regras. Com o tempo vão deixando de lado o seu verdadeiro ser e se 

moldando em marionetes. 

Vale ressaltar que muitas mulheres vítimas de violência física e psicológica não 

denunciam seus agressores por medo, por sofrer ameaças, por achar que o que lhes acontece 

não é tão grave quanto imagina, algumas encontram-se tão envolvidas no jogo de submissão 

que muitas vezes não percebem o quanto são humilhadas. Em certos casos as vítimas são 

desencorajadas a denunciar por pessoas que incentivam a permanência da relação pelo bem do 

casamento e dos filhos, para que a mulher não perca a moral perante a sociedade conquistada 

através do casamento. 

Durante muito tempo aquele ditado popular “em briga de marido e mulher ninguém 

mete a colher” foi muito “respeitado” por toda sociedade e até mesmo por todas as 

autoridades, hoje em dia infelizmente algumas pessoas ainda vivem e reproduzem esse tipo de 

discurso. Essa frase naturaliza um ato abusivo, como algo sem importância e de interesse 

particular, uma situação que não precisa de ajuda ou “não é problema meu”. Uma lei 

específica no Brasil que trata da violência contra as mulheres é algo recente, que ocorreu com 

a Lei n° 11.340, a conhecida Lei Maria da Penha sancionada em 7 de agosto no ano de 2006.  

A lei Maria da penha foi uma conquista de muita luta, pois diante de toda história 

feminina reconhecer e legitimar uma lei, em que coloca a mulher em nível de proteção as 
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violências sofrida, sem dúvida foi de um grande avanço. A lei teve grande repercussão social 

e hoje é considerada uma das leis mais conhecidas pelos brasileiros.  Recebeu o nome em 

homenagem a Maria Da Penha, uma brasileira que sofreu graves agressões do seu próprio 

marido. Sua história fez com que chamasse a atenção do Brasil e do mundo para um grande 

problema da justiça brasileira, que chegou a ser condenado pela comissão americana de 

direitos por negligência e omissão em relação a violência contra as mulheres. Porém, a 

história de Maria da Penha não foi e nem continua sendo uma exceção, ela foi uma 

representante e voz para inúmeras mulheres que sofrem o mesmo que ela, mas que não 

conseguem denunciar. 

A Lei criou mecanismos para reprimir e prevenir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher, no seu art. 7° coloca como formas de violência doméstica e familiar contra a 

mulher: 

I – a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua 
integridade ou saúde corporal; 

 II – a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause 
dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe 
o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, 
comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, 
humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição 
contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do 
direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 
psicológica e à autodeterminação;  

III – a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 
presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 
intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar 
ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar 
qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao 
aborto ou à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou 
manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e 
reprodutivos; ação parlamentar 15 Procuradoria Especial da Mulher  

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que 
configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou 
recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;  

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure 
calúnia, difamação e injúria. (LEI MARIA DA PENHA. Lei número 11.340, 
de 7 de agosto de 2006).  
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 Toda violência praticada contra a mulher que pode lhe causar a morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual, psicológico, dano moral e patrimonial, para efeitos da lei, será 

considerada violência doméstica ou familiar. A Lei se aplica à grande massa de mulheres que 

sofrem agressões e que não tinham nenhum mecanismo jurídico adequado para garantir os 

seus direitos, no que toca a proteção quanto a toda forma de violência de gênero.  A criação 

da Lei Maria da Penha vem firmada principalmente no princípio da dignidade da pessoa 

humana, previsto no artigo 1°, inciso III da Constituição Federativa Do Brasil de 1988.  

É importante certificar que os direitos fundamentais da pessoa humana previstos na 

constituição se expandem para ambos os sexos. No contexto de desigualdade entre homens e 

mulheres, é que a Lei Maria Da Penha procura igualdade nas relações sociais entre os 

gêneros, assegurando direitos inerentes as mulheres, no caso de se sentirem ameaçadas e 

feridas por indivíduo fisicamente e socialmente “superiores” a elas.  

A violência pode estar presente em todos os espaços ocupados pela mulher, não é 

apenas no lar, embora os maiores casos sejam em casa, podendo se manifestar das mais 

diversas formas, sendo reforçada e muitas vezes sustentada pelas religiões, pela mídia e pela 

sociedade através da cultura, da moral e dos costumes. 

Naturalização do machismo na mídia através de discursos de ódio 
 
 O sexo feminino vem se destacando nos últimos tempos sem várias áreas da nossa 

sociedade, na ciência, no esporte, no mercado de trabalho em geral, na política, enfim, se tem 

uma representatividade feminina que antes não se tinha, porém, ainda falta muito para 

conquistarmos uma verdadeira equidade entre mulheres e homens. Há uma cultura muito forte 

gerada em torno das questões de gênero, não importa o quanto talentosa e o quanto potencial 

tenha uma mulher, ela ainda vai ter que provar que é mais competente do que o homem.  

      A mídia tem uma relevância muito importante na construção do indivíduo social, pois ela 

determina padrões que de uma forma naturalizada se insere no cotidiano da população, 

introduzindo um sentido de que se você não está dentro dos padrões colocados por ela, você 

não “serve”, você tem que procurar se enquadrar aos padrões. Na questão de gênero não seria 

diferente, ainda é considerado pouquíssimos papéis em novelas, por exemplo, de mulheres 

imponderadas, de mulheres independentes, mulheres bem sucedidas. Falta estímulo da mídia 

em geral, não só na TV, mas também nas redes sociais e muitas vezes ela é cruel e naturaliza 

o machismo e a insuportável cultura do estupro. 
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 Um exemplo disso é uma publicação na rede social Facebook, feita pela página 

Quebrando o Tabu no dia 13 de outubro de 2017. A publicação ilustra uma mãe conversando 

com a filha sobre a violência sofrida pelas mulheres durante toda a vida, e a filha responde 

“não vou me calar”. 

A página Quebrando o Tabu sempre leva em suas postagens discussões, em geral, 

sobre o preconceito de raça, etnia, gênero, religião, orientação sexual, classe social. Os 

comentários das publicações se tornam um palco de exposição de opiniões, que dentre essas, 

chocam a quantidade de discursos preconceituosos e de ódio protagonizados por homens, em 

sua maioria. Como vemos nos comentários referentes a publicação da imagem acima. 

 

Violências que sofremos... homens morrem mais, mais cedo, em causas mais 
violentas, e a mulher sofre muita violência por estudar até mais tarde, 
começar a trabalhar mais tarde, não fazer o serviço militar obrigatório, 
aposentam mais cedo, tem dinheiro e mais pensões, principalmente, na 
guarda das crianças. Muita injustiça acontece com as mulheres. Que mundo 
cruel. (Paulo, 13 out de 2017). 

O argumento de que mulheres ganham menos e que são assediadas com 
palavras na rua não valem por dois simples motivos. 1 vá a qualquer 
empresa onde tenha na mesma função um funcionário homem e uma mulher 
e compare o salário deles para ver se não é igual. 2 ser chamada de gostosa 
na rua não é tão ruim, quando você ser homem e ser espancado até a morte 
por sair na rua com as roupas que a “gostosa” sairia. (Renan, 13 out de 
2017). 

Nunca sofri nada por ser mulher, pelo contrário os homens estão sempre 
dispostos a pegar no pesado por nós, vitimismo da porra. (Maria, 13 out de 
2017). 

Mais uma feminazi nasce. Homens também sofre muitos tipos de violência 
(inclusive as que são praticadas por mulheres) mas, feministas nunca vêem 
isso. (Bruno,13 out de 2017). 

 O discurso de ódio é caracterizado como todo pensamento de cunho discriminatório 

que alguém expressa contra um grupo de pessoas. No entanto, esse discurso nem sempre é 

percebido com facilidade ou até mesmo reconhecido como tal, uma vez que diversas formas 

de preconceito são naturalizadas pela sociedade. 

 O discurso de ódio tem a capacidade de ferir, insultar, intimidar e até assediar 

indivíduos devido a sua raça, cor, sexo, religião, identidade de gênero, orientação sexual, etc. 

provocando a violência, ódio e discriminação. 
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 As redes sociais e a internet ofertam um espaço livre e um anonimato para a 

divulgação de ideias, o que na grande maioria das vezes permitem que os discursos 

preconceituosos sejam reafirmados, pois esses discursos são caracterizados como opiniões 

com o direito de se expressar, uma vez que a liberdade de expressão é garantida pela 

democracia. Assim, acaba surgindo um embate, o combate ao discurso de ódio como censura 

e a liberdade de expressão assegurada constitucionalmente.  

Este conflito pode ser esclarecido quando entendemos que a manifestação do 
ódio a determinados grupos de pessoas pode ferir a dignidade humana e ir 
contra os direitos fundamentais garantidos pela Constituição. No Brasil, 
apesar da liberdade de expressão ser garantida, em alguns casos ela pode ser 
moderada já que a livre manifestação depende do seu teor e conteúdo uma 
vez que a lei brasileira proíbe a discriminação ou preconceito de raça, cor, 
etnia, religião ou procedência nacional, apesar de não haver uma legislação 
específica em relação ao discurso de ódio (PEREIRA, 2016, p.4). 
 

 A liberdade de expressão, o anonimato e o sentimento de impunidade possibilitado 

pelos sites de redes sociais propicia uma intensa manifestação do machismo. Como declara 

Simone de Beauvoir (1949, p.10) “a humanidade é masculina e o homem define a mulher não 

em si, mas relativamente a ele; ela não e considerada um ser autônomo”. 

  O machismo define a mulher como inferior ao homem, onde prevalece a autoridade 

do homem e a submissão da mulher. “Por sermos parte de um sistema social que tem como 

base os ideais machistas e patriarcais, nossos papéis sociais foram construídos para que a 

dicotomia entre o feminino e o masculino se mantenha”. (PEREIRA, 2016, p. 6). A mídia 

favorece de forma intensificada na disseminação e naturalização do pensamento machista, 

sobretudo, quando aponta apenas para as mulheres assuntos sobre cuidados com o lar, filhos e 

limpeza, por exemplo. Na verdade, a mídia deveria propagar conteúdo com uma visão crítica, 

uma vez que esse tipo de matéria impõe limites, papéis e padrões que desumanizam ainda 

mais a mulher, reafirmando seu papel de inferioridade.  

 A internet e os sites de redes sociais, como o Facebook, caracterizam-se como um 

meio fácil e rápido de propagação de discursos de ódio, sexistas, preconceituosos, uma vez 

que o anonimato e a sensação de impunidade encorajam as pessoas a reproduzirem suas 

opiniões, principalmente as preconceituosas que antes só circulavam entre grupos que 

aceitavam esse tipo de discurso.  

 “O Facebook tem um documento que lista o tipo de conteúdo que pode ser publicado, 

chamado de “Padrões da comunidade”, esse documento tem como o objetivo proteger os 
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usuários, delimitando os tipos de conteúdo que eles podem ter acesso, que pode ser removido 

através de denúncias” (PEREIRA, 2016, p.08). Em março do ano de 2015, o Facebook 

atualizou sua lista acrescentando mais alguns itens, entre eles foi acrescentado o discurso do 

ódio. No que diz respeito a essa política do discurso do ódio, o site diz remover conteúdos de 

ataque com base em raça, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual, gênero, identidade 

de gênero, deficiências graves e doenças. Porém, permitem humor, sátiras ou comentários 

sociais relacionados a esses tópicos.  

Segundo (PEREIRA, 2016, p. 08)  
O fato do Facebook ter o poder de analisar se algumas práticas são 
impróprias ou não, tendo como base e critério somente os valores e ideais de 
quem administra a empresa, pode ser extremamente problemático uma vez 
que a rede conta com mais de 1 bilhão de usuários registrados. Através de 
seus critérios particulares de certo e errado o Facebook contribui para a 
formação de opinião de mais de 1 bilhão de pessoas. 
 

 Outra publicação no Facebook, também na página Quebrando o Tabu, no dia 14 de 

outubro 2017, retrata o quanto as redes sociais são palcos para a disseminação de discursos de 

ódio. 

 A publicação é de um vídeo ilustrando uma brincadeira feita pelo metrô do México, na 

intenção de mostrar aos homens como as mulheres se sentem quando são assediadas ou 

“observadas”. A imagem mostra em destaque os glúteos masculinos de algum suposto 

transeunte da estação de metrô. 

  Os comentários da publicação retratam, mais uma vez, o quanto as redes 

sociais são palcos para a disseminação de discursos de ódio. 

Que mimimi do caralho. (Carlos, 14 out de 2017). 

Kkkkkkkkkk... Meu Deus, o cara não falou nada demais .......kkkkkk. Mano 
do céu..elas não estudaram interpretação de texto na escola... kkkk.... 
(Kelvin,14 out de 2017). 

Vão se fuser, se não querem ser notadas nem saiam de casa, agora querem 
até fiscalizar o que o povo olha kkkkkkkkkkkkk (Kelvin, 14 out de 2017). 

Na hora de meter aquele shortinho apertado com a metade do rabo de fora 
elas não pensam nisso né? Engraçado que essas mulheres acham que só os 
homens bonitos vão olhar, se olha o pedreiro da obra da esquina já ficam 
loucas kkkkkkkkkkkkkkkk (Cesar,14 out de 2017). 

OK. Então podem começar a usar burka, assim ninguém olha, simples. 
Querem mandar até no olhar das pessoas?????? A maioria das pessoas se 
arrumam, se perfumam pra serem “admiradas, vistas”. Tem mulher que se 
sair na rua e não for percebida na rua, volta pra casa chorando e fica com 
depressão. Tudo é vaidade. As pessoas fazem plásticas, malham, pintam o 
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cabelo, e tantas outras coisas simplesmente para serem vistas, mas aí é que 
está a grande questão, elas querem ser vistas por pessoas que as interessa e 
não por qualquer um. Então vamos parar de babaquice. (Cesar,14 out de 
2017). 

Uma comparação meia fajuta, porém, vivemos tempos de mimimismo e 
opressão a instintos naturais! Uma coisa é lutar por direitos sociais outra é 
querer destruir os naturais. (Flavio, 14 out de 2017). 

Mais é minha opinião, e nada do que disse vou apagar... Anna Gabriella... 
Lei o texto e entenda. (Geraldo, 14 out de 2017). 

Os comentários acima evidenciam com muita clareza os discursos que são 

reproduzidos de uma forma violenta, constrangedora, misógina e revoltante. Pode-se perceber 

que não vivemos em uma sociedade livre, que a mulher ainda ocupa um lugar subalterno em 

relação ao homem. 

O discurso machista, de ódio se torna quase intrínseco na sociedade atual. As próprias 

mulheres reproduzem falas de cunho machista, como mostra um dos comentários acima. O 

machismo vem de uma construção histórica, de uma cultura antiga que naturaliza a submissão 

da mulher ao homem e que perdura até os dias de hoje. As mulheres não reproduzem 

discursos machistas porque não se consideram oprimidas ou por não se sentirem ofendidas, 

mas por estar dentro de uma sociedade onde é ensinado como regra que esse tipo de 

comportamento é normal, são ensinadas a pensar dessa forma. Quando uma mulher oprime 

outra mulher, ela também está sendo oprimida sem perceber, uma vez que está contribuindo 

para que esse tipo de pensamento perpetue. Historicamente a cultura abrange e naturaliza 

grandes desigualdades entre os gêneros, há um claro desequilíbrio de poder, e o entendimento 

da sociedade em relação a violência é prejudicado justamente pela naturalização que foi sendo 

construída em todo decorrer da história.  

O que precisa ser feito é problematizar essas questões, que na maioria das vezes 

passam despercebidas, por serem naturalizadas. Deve-se problematizar as construções dos 

papéis sociais dos homens e mulheres, que nos dias de hoje permanecem dicotômicos e 

continuam sendo considerados naturais.  
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