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1. Tema: Violência Doméstica na Cidade do Rio de Janeiro 

 
2. Delimitação do Tema: Violência Doméstica: aspectos históricos e jur idicos 

relacionados ao papel da mulher e suas consequências, em particular, na Cidade do Rio 

de Janeiro. 

 
 

3. Problema 

 
Nos dias atuais, a violência pode ser considerada um dos maiores problemas da sociedade 

brasileira. Dentre as mais variadas formas de violência, destaca-se a violência doméstica 

que ocorre no seio familiar, local onde nos imaginamos seguros, protegidos. 

A violência doméstica atinge, principalmente, crianças, adolescentes, mulheres e idosos, 

sendo que os agressores, na maioria das vezes, são os próprios familiares das vítimas. Há 

várias formas de violência doméstica, tais como a violência física, a psicológica ou 

emocional, a verbal e a sexual. 

Um dos grandes fatores que favorecem a violência física, como o espancamento, e, às 

vezes, a morte, é a personalidade desestruturada para um convívio particular do agressor, 

que não sabe lidar com pequenas frustrações que essas relações provocam no decorrer 

do cotidiano. 

A pesquisa pretende estudar esses diferentes tipos de violência doméstica, sua evolução 

no Brasil e procurará responder a estas questões: 

- Que características podem ser observada em relação ao papel da mulher na sociedade 

brasileira, ao longo de sua história e que tipos de violência contra a mulher podem ser 

observados? 

- Quais as causas mais frequentes de violência doméstica na Cidade do Rio de Janeiro? 

- Que falhas podem ser observadas na legislação que trata dos diferentes tipos de 

violência doméstica? 



 
 

 

- Quais os principais obstáculos encontrados na aplicação das penas cabíveis? 

- Como os tribunais têm solucionado os casos de violência doméstica? 

 

4. Objetivos 

 
A pesquisa tem como objetivos: 

- Analisar as diferentes formas de violência doméstica, desde o início da 

colonização até os dias atuais e as consequências trazidas para a sociedade. 

- Discutir a legislação pertinente e os obstáculos a sua aplicação. 

- Analisar casos julgados pelos tribunais brasileiros envolvendo violência doméstica. 

 

 

5. Justificativa 

 
A pesquisa é de enorme relevância, tendo em vista que a violência doméstica atinge um 

grande número de pessoas em nossa sociedade, não só mulheres, como também crianças, 

adolescentes e idosos e até mesmo homens, de forma silenciosa e dissimulada. 

Sua importância também é relevante porque não obedece a nenhum nível social, 

econômico, religioso ou cultural específico, e pelo fato de imputar às vítimas um 

sofrimento indescritível. Outro fato que torna a pesquisa importante é que as agressões 

constituem a principal causa de morte de jovens entre 5 e 19 anos e a maior parte dessas 

agressões são provenientes do ambiente doméstico. No Brasil, segundo a UNICEF, cerca 

de 1800 crianças e adolescentes são espancados diariamente, conforme dados de 1997. 

Apesar de no Brasil existirem leis que protegem a mulher, a criança e o adolescente e o 

idoso, a violência doméstica continua, de forma intensa, o que leva à necessidade de um 

número maior de pesquisas que estudem a questão, na busca de soluções. 

 
6. Metodologia 

 
A pesquisa envolverá uma parte teórica e outra prática.Além de um estudo aprofundado 

na bibliografia, pretende-se analisar a legislação em vigor, bem como examinar a 

jurisprudência recente dos tribunais. Pretende-se, ainda, a coleta de dados estatísticos 

atualizados em sites oficiais e a realização de pesquisas de campo para ouvir relatos de 

pesssoas vítimas de violências, bem como de seus familiares. 

7. Resumo do projeto para internet (Entre 200 e 500 palavras) 

 

 
A pesquisa pretende analisar os diferentes tipos de violência doméstica e procurará 

responder às seguintes questões: 



 
 

 

- Quais as causas mais frequentes de violência doméstica? 

- Que falhas podem ser observadas na legislação que trata dos diferentes tipos de 

violência doméstica? 

- Quais os principais obstáculos encontrados na aplicação das penas cabíveis? 

- Como os tribunais têm solucionado os casos de violência doméstica? 

Terá como objetivos: - Analisar as diferentes formas de violência doméstica e as 

consequências trazidas para a sociedade; discutir a legislação pertinente e os obstáculos 

a sua aplicação; analisar casos julgados pelos tribunais brasileiros envolvendo violência 

doméstica. 

Além de um estudo aprofundado na bibliografia, pretende-se analisar a legislação em 

vigor, bem como examinar a jurisprudência recente dos tribunais. Pretende-se, ainda, a 

coleta de dados estatísticos atualizados em sites oficiais e a realização de pesquisas de 

campo para ouvir relatos de pesssoas vítimas de violências, bem como de seus familiares. 

 

8. Cronograma da Pesquisa 

ATIVIDADES 
 

              

 Set 

2021 

Out 

2021 

Nov 

2021 

Dez 

2021 

Jan 

2022 

Fev 

2022 

MAM 

2022 

Abr 

2022 

Mai 

2022 

Jun 

2022 

Jul 

2022 

Ago 

2022 

  

 
Levantamento 

bibliográfico 

x x x x x          

 
Fichamento da 

bibliografia 

x x x x x x x        

 
Coleta e análise 

jurisprudencial 

  x x x x x x       

 
Análise da legislação 

 x x x x x x        

 
Coleta de dados 

estatísticos 

   x x x x x x      

 
Coleta de dados no 

campo 

      x x x x     

 
Análise dos dados da 

pesquisa de campo 

        x x x    

  
Elaboração do Artigo 

           x x  
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