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Introdução 

A lei Maria da PENHA – Lei nº 
11.340 que atua na coibição da violência 
doméstica e familiar contra a mulher surge
como um dos avanços nas causas da 
cidadania feminina e busca contribuir para 
o fim das desigualdades sociais que foram 
construídas econômica e culturalmente ao 
longo da história, onde os valores na vida 
social e privada da mulher eram norteados a 
partir um poder patriarcal. Essa 
desigualdade contribui para a existência da 
violência e também para o seu aumento.  O 
espaço que a mulher vem adquirindo na 
sociedade, através de movimentos sociais, 
reivindicações de igualdade salarial e de 
educação, de poder sobre o próprio corpo, e 
com os direitos humanos garantidos na 
constituição; ainda não constitui, porém, 
seguridade quanto ao respeito como ser 
humano à figura feminina. 

Somente em agosto de 2006 foi 
sancionada a referida lei após repercussão 
do crime, ocorrido em 1983, de atentado 
contra Maria da Penha Maia Fernandes e 
que a deixou paraplégica; ter sido 
denunciado a Organização dos Estados 
Americanos (OEA) [1], por omissão, 
tolerância e impunidade da justiça 
brasileira, desde que o algoz – seu marido 
na época – em 15 anos após o crime foi 
julgado e condenado duas vezes saindo 
livre do fórum devido a recursos.  A prisão 
efetiva aconteceu somente em 2002 devido 
a pressões internacionais, assim mesmo 
com pena de dez anos, sendo menos de dois 
cumpridos em regime fechado. 

Tendo em vista que os problemas 
gerados pela violência a mulher abrange um 
contexto social vasto – família, trabalho, 
corpo, mente, cultura, educação – este 
trabalho objetiva identificar a representação 
social da Lei 11.340 a população de 
estudantes e funcionários da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, a fim de se 
entender como esses sujeitos percebem a 
Lei Maria da Penha, desde que o ambiente 

universitário é de construção de saberes, 
informação e culturas. 

As representações sociais como 
teoria do senso comum, criadas e 
partilhadas coletivamente, constroem e 
interpretam o real, o que leva a produção de 
comportamento que modificam o meio 
atuante e o ator. Por isso concordando com 
Moscovi apud Spink (2007, p.26): “as 
Representações Sociais, por seu poder 
convencional e prescritivo sobre a 
realidade, terminam por constituir o 
pensamento em um verdadeiro ‘ambiente’ 
onde se desenvolve a vida cotidiana”[2].

Material e Métodos

Para a elaboração do presente 
trabalho foi realizada pesquisa exploratório-
descritiva envolvendo levantamento 
bibliográfico, entrevistas e aplicações de 
questionários ao público compreendido 
pelos universitários, funcionários e 
prestadores de serviço, por ser esse grupo 
relativamente diversificado que engloba 
diversos níveis intelectuais e classes sociais 
distintas.

Utilizou-se um estudo comparativo 
com uso de questionário (Silva & Menezes, 
2001) [3] que consiste numa série ordenada 
de perguntas utilizadas em entrevistas e 
respostas pelo informante, de modo 
objetivo, seguindo um roteiro limitado em 
extensão e acompanhamento de instruções 
que visam esclarecer o propósito de sua 
aplicação. Compõe-se de onze perguntas 
aplicadas a um total de dez entrevistados, 
sendo cinco homens e cinco mulheres, 
numa faixa etária de 18 a 42 anos de idade, 
com instrução do ensino médio completo ao 
superior incompleto. Pesquisa de cunho 
qualitativo à medida que se considera para 
questão das representações sociais, uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o 
sujeito, havendo vinculo indissociável entre 
o mundo objetivo e a subjetividade do ator.



Resultados e Discussões

De acordo com a análise realizada 
com a população de estudantes, 
funcionários e terceirizados da UFRPE, 
mediante aplicação de questionários e 
entrevistas, juntamente com a leitura de 
artigos e reportagens sobre a Lei 11.340 e o 
acesso a bibliotecas referente ao tema que 
envolve violência doméstica, verificado que 
a percepção por gênero é a de que as 
mulheres e homens não compreendem a 
diferenciação quanto à aplicabilidade da lei, 
ou seja, 80% dos entrevistados não citaram 
a questão da violência doméstica, 
acreditando que qualquer prática de atos de 
violência ocorrida em qualquer lugar e a 
qualquer mulher pode ser enquadrada na 
Lei Ma da Penha, ou seja, não 
compreendem que esse tipo de violência 
(física, emocional e afins) remete a aquela 
que ocorre entre pessoas que convive no 
espaço doméstico com ou sem função 
parental, esporadicamente e agregados. 
Todas as mulheres, porém concordam que a 
violência é fruto do sentido de poder que os 
homens emanam sobre a figura da mulher, 
o que segue embasado pela maioria dos 
homens entrevistados. Quanto à
funcionalidade da lei na prática, ou seja, se 
os resultados são positivos ou não desde sua 
implantação, a população questionada ficou 
dividida, pois metade acredita na redução 
de casos e outra, num agravamento.  A 
representação social percebida é de que se 
sabe muito superficialmente da lei, portanto
o que de fato ela traz para a sociedade, 
devendo-se talvez atribuir essa falta de 
informação a mídia e órgãos públicos 
responsáveis. Na Lei 11.340 de 7 de agosto 
de 2006 , sancionada por Luis Inácio Lula 
da Silva, há disposições que asseguram o 
informativo as camadas da sociedade, tanto 
através do poder público e políticas 
voltadas para a mulher, quanto aquelas 
voltadas a família e educação escolar. 

Outra situação não comentada pelos 
entrevistados é que nenhum deles remete a 
questão homossexual, mostrando total 
desconhecimento quanto ao que diz o 

parágrafo único, titulo II, capitulo I: “As 
relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual.” [4], 
constituindo outro fator que remete a 
inibição da liberdade da mulher como ser 
humano. 
As representações da lei percebem-se, 
ficam restritas a uma ferramenta de 
opressão e combate ao poder executado 
pelo homem; quando deveria constituir 
ação de inibição das desigualdades sociais. 
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