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RESUMO

Constantemente, tornou-se mais frequente a veiculação de notícias que denotam o aumento da violência doméstica no Brasil. Com índices elevados, a sociedade fica mais

insegura, cobrando do Estado a resolução deste problema.

A violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico é inegavelmente uma das mais desumanas.

O lar é ambiente naturalmente vinculado a ideias de proteção, segurança e tranquilidade. Quando ele se torna o lócus de violência e abusos de todas as espécies, as mulheres

ficam expostas a situações de extremo risco, que merecem ser prevenidas e, caso ocorram, deve haver a rápida resposta que desestimule completamente a reincidência por

parte dos agressores.

O objetivo geral do projeto é analisar se o Estado tem cumprido seu papel protetivo para com as mulheres. Os objetivos específicos são compreender o papel do Estado enquanto

protetor da mulher; descrever e analisar as discussões e perspectivas citadas na literatura sobre o assunto; analisar e interpretar as normas que tratam dos direitos da mulher;

compreender quais políticas públicas tem sido desenvolvidas no município de Passos/MG de cunho preventivo destinadas a violência doméstica, bem como realizar o

mapeamento das áreas de maior incidência de violência doméstica no município.

Para consecução dos objetivos propostos, utiliza-se os recursos da pesquisa documental: em normas constitucionais e legais que tratam dos direitos da mulher; e da pesquisa

bibliográfica: na literatura nacional que trata da dos direitos da mulher, no que tange à responsabilidade do Estado e sua abrangência, bem como as políticas públicas existentes

direcionadas à proteção da mulher vítima de violência doméstica.

Até o estágio em que se encontra a pesquisa, depreende-se que o Brasil sofreu profundas mudanças desde a instalação das delegacias especializadas a mulher e a criação da

lei Maria da Penha. Entretanto, a violência doméstica ainda possui um número expressivo nos indicadores sociais, exigindo ainda mais mudanças.
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