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Simpósio: 28 - OS DIREITOS DA MULHER COMO DIREITOS HUMANOS: JUSTIÇA SOB 
A PERSPETIVA DE GÉNERO 
 
RESUMO: O estudo faz parte de um esforço para compreender o impacto do sistema criminal 
sobre a mulher na sociedade da informação. A apresentação que ora se propõe, em particular, 
tem como objetivo discutir os impactos da sociedade da informação sobre os indivíduos, em 
decorrência da ampla e incomensurável divulgação de notícias sobre as decisões do Estado em 
crimes contra a mulher no Brasil no momento histórico atual, decisões essas tomadas pelos 
mais diversos agentes estatais (policiais, ao decidir os crimes que devem ser investigados e as 
linhas de investigação possíveis, magistrados do Ministério Público, ao escolher alguns crimes 
para serem denunciados e outros cujos inquéritos devem ser arquivados, aos Juízes, ao 
fundamentar suas decisões, escolhendo, publicizando e demarcando simbolicamente a razão 
jurídica e social de suas escolhas, dos legisladores, ao escolher os critérios de discriminação 
legislativos, dos administradores, ao escolher as políticas públicas implementáveis, etc). O 
trabalho integra uma pesquisa mais ampla desenvolvida em contexto de mestrado em 
criminologia, em que se discute o monopólio da força e da violência estatal do sistema criminal 
brasileiro como garantidor da conformidade da mulher ao que é socialmente expectado no 
Brasil e no momento histórico presente, cujas reflexões vem sendo aprofundadas na pós-
graduação em direitos humanos promovida pelo IGC - Coimbra. Para tanto, utilizamos os 
métodos qualitativo e quantitativo: documentação bibliográfica, legislação, jurisprudência, 
inquéritos com profissionais que atuam no sistema criminal, análise de notícias na internet, 
análise de estatísticas da proporção entre homens e mulheres que integram o sistema criminal 
brasileiro. Os dados são fundamentais para entender as consequências da divulgação na internet 
de notícias sobre o assunto, quais as reações em uma sociedade sobre esses fatos e o que 
precisamos para adaptar o sistema legal nacional e internacional à proteção das mulheres, ao 
desenvolvimento humano e promoção da dignidade humana com igualdade entre homens e 
mulheres, e caminhando lado a lado com o desenvolvimento das tecnologias. Neste contexto, o 
presente estudo concentra-se em responder a três dessas questões. Primeiro, como informar e 
alertar uma sociedade sobre deficiências na sistema de justiça criminal em resposta a crimes 
cometidos contra uma mulher sem deslegitimar o sistema judicial como um todo e enfraquecer 
a própria democracia? O segundo desafio é discutir formas de aumentar a protecção da coesão 
social através de uma melhor protecção das vítimas desses crimes, como a divulgação das 
notícias amplifica o impacto dos crimes nas vítimas, que agora se tornam vítimas globais, ou 
seja, três vezes vítima agora, não apenas pelos danos sofridos pelo crime e pela violência que 
sofrem no próprio sistema criminal, mas também pela disseminação da notícia sobre o crime, 
em nível global, e muitas vezes pela divulgação da solução deficiente entregue pelo Estado ao 
seu caso particular. Finalmente, como um terceiro desafio, precisamos discutir como a ampla 
disseminação do estado ineficiente as respostas aos crimes cometidos contra as mulheres 
também podem reforçar a cultura da violação, e como mudar isso.  
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