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RESUMO 

Este trabalho busca informar e orientar a sociedade, a respeito da Lei 

11.343/06 Maria da Penha. É uma ferramenta de pesquisa que pretende expor os 

seus direitos, e quais violências pode ser tratadas dentro dessa legislação é um 

meio de comunicação, independente de onde você estiver com acesso ou sem 

acesso da internet a informação pode estar a mão da vítima. Analisando para 

desenvolver esse trabalho verificamos que muitas mulheres sofrem determinadas 

violência, sem saber que esse tipo de tratamento  esta dentro do quadro de violência 

domestica. Elas tratam como violência apenas agressão física, o que elas sofrem 

psicologicamente e sexualmente elas não enquadram nessa legislação. 

 

INTRODUÇÃO 

 

  A lei de proteção a mulher, foi um  grande avanço, mesmo que ainda 

precise ser melhor trabalhada. Com os direitos que foram obtidos há que se  orientar 

e amparar as vítimas de modo correto desde o boletim de ocorrência, que é parte 

inicial do processo. Para isso temos que cobrar por um treinamento correto e 

pessoas especificas e especializadas, onde não existe delegacia da mulher, pois 

trabalhando nesse projeto tivemos a surpresa de presenciar, que vítimas foram 

prejudicadas no processo inicial pela falta de informação, causando maior dano 

psicológico e patrimonial.  Ao mesmo tempo é um desafio, pois muitas vezes as 

mulheres agüentam caladas pela dificuldade de acesso aos benefícios da lei, falta 

de opção de modo que depende financeiramente do companheiro, esses trabalhos 

têm como objetivo também de orientar e abrir a visão dos nossos políticos para criar 

oficinas para as mulheres vítimas e que estivesse no quadro de proteção. Onde 

fariam determinados trabalho dentro de um tipo de (oficina) e fossem remuneradas 

enquanto estivesse no quadro de proteção, para que conseguisse  ter uma 

reparação moral, financeira e psicológica para voltar a sua vida em sociedade, sem 

ter a sensação de que ela é a culpada e ter um amparo financeiro. 

OBJETIVOS 

1.Geral: Divulgar o aplicativo dona penha, para que as mulheres tenha uma “arma 

de proteção” as suas mãos, podendo adquirir conhecimento e trocar informações da 

situação que estão vivendo. 



2. Específico: 

• Divulgação de modo amplo a lei Maria da penha; 

• Divulgação de modo amplo os direitos dentro da lei Maria da penha; 

• Aproximação das vítimas pelo chat, onde o interesse é que se encorajem a 

fazer a denuncia e de continuidade ao processo com o apoio das demais vitimas; 

• Conhecer as dificuldades das vítimas, no atendimento inicial ao processo, 

(delegacias), para poder cobrar os órgãos competentes. 

• Levar conhecimento, a lei e das medidas as delegacias não especializadas 

• Aplicação do aplicativo. 

 

METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos deste projeto, será realizada grande 

divulgação, através de diversos meios entre eles, estamos buscando apoio de 

prefeituras, visando futuramente o apoio do estado e até mesmo o apoio federal, 

para trabalharmos o assunto e fazermos campanhas divulgando o App Dona Penha, 

o apoio do estado será fundamental uma vez que vamos estar em cima da 

excelência do atendimento as vitimas da violência domestica. Já temos depoimento 

de algumas autoridades no App, mas pretendemos entrevistar ainda mais algumas á 

incluir no aplicativo e as vítimas sentirem que estão com o apoio das nossas 

autoridades. 

 

DESENVOLVIMENTO 

A violência doméstica contra a mulher, por muito tempo era uma 

coisa normal, as mulheres tinham que agüentar tudo caladas, pois eram punidas 

pelo companheiro e se reclamasse sofria o preconceito da sociedade e ate de seus 

familiares, ate que a Maria da Penha resolveu dar um basta em toda aquela 

situação, correndo atrás dos seus direitos e não sendo ouvida aqui no Brasil, 

procurou seus direitos internacionalmente, buscou apoio o Maximo que conseguiu, 

ate conseguir a proteção e os direitos da lei 11.340/2006. O Dona penha, vem para 

encorajar a população, com o grande objetivo de troca de informações e sempre 

novidades que será lançada a cada atualização disponível apenas para sistema 

android no momento, a próxima etapa a ser atualizada será a localização onde o 

App irá localizar a delegacia mais próxima da vitima. 



RESULTADOS PRELIMINARES 

A qualidade dos atendimentos as vitimas onde não tem delegacia da 

mulher, nos surpreendeu, no desenvolvimento desse trabalho, onde vitimas foram 

muito mal atendidas e tiveram grande prejuízo com isso, e uma dificuldade imensa 

de brigar pelo seus direitos, sem contar o prejuízo patrimonial e psicológico, a 

grande luta que observamos agora é o atendimento inicial a denuncia é onde temos 

que focar e cobrar um bom desenvolvimento para que mais vitimas não sofram com 

essa falta de informação, pois seus direitos estão garantidos na lei, esse aplicativo 

veio para revolucionar e as mulheres em conversas poderem se ajudar e mostrar as 

suas dificuldades e o com isso podemos medir a região que esta mais prejudicada 

no atendimento. 

Temos que chamar atenção pelo mal atendimento, pois esse fato pode 

trazer uma grande perda, o bem maior que é sua Vida. 
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