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Introdução: A violência está presente cada vez mais na vida da sociedade,
evidenciadas de diversas formas, dentre elas a mais preocupante é a violência
doméstica contra a mulher. A partir dessa seara, este artigo surge da necessidade de
compreender a realidade das mulheres em situação de violência, dando ênfase ao
comportamento da sociedade em relação ao ato cometido e a trajetória realizada
pela força feminina, trazendo informações e dados coletados durante a pandemia,
COVID19. Objetivo: O presente trabalho tem por objetivo analisar os fenômenos da
violência, com base na sociedade líquida/moderna e suas alterações socias,
culturais e filosóficas. Assim, se direcionando aos conflitos que envolvem o processo
formador de uma nova identidade da mulher, partindo das lutas, movimentos sociais
e feministas, cuja busca é a igualdade entre homens e mulheres. Método: O trabalho
foi desenvolvido por meio de pesquisa bibliográfica relacionada aos ramos do direito
e história, juntamente com a perspectiva de legislações e pesquisas de dados atuais,
correlacionado com a violência contra a mulher, evidenciado durante a pandemia,
COVID19. O método utilizado para a pesquisa é bibliográfica e qualitativa.
Resultados: Com esse trabalho foi observado e demonstrado a importância da
construção social de novas modalidades de controle social orientadas pelo respeito
à dignidade humana, buscando e pautando-se sempre na igualdade de gênero e
os direitos fundamentais. Conclusão: Conclui-se que a violência contra a mulher é
fruto das desigualdades de gênero, sendo identificadas pelas raízes culturais criadas
e impostas aos indivíduos. Com o advento da pandemia e automaticamente o
aumento de violência contra a mulher, ficou claro e evidente a preucupação com
esse problema social. Como resultados, trouxe novas reflexões a discussão do tema
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no ambiente acadêmico e propôs compreender a intensificação do problema da
violência contra a mulher durante a pandemia.
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