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Resumo: Considerando-se que a violência contra a mulher em suas diversas formas transita desde 

primórdios tempos nas relações interpessoais, sendo uma das manifestações humanas que mais tem 

preocupado os estudiosos do tema na sociedade brasileira, objetiva-se nesta dissertação o estudo do 

fenômeno. Para tanto procede-se o exame da evolução histórica da mulher no meio social, dos 

aterradores números da violência que apontam as estatísticas, das lutas constantes por igualdade, que 

desaguaram na criação de legislações específicas, bem como o estudo, na área da Segurança Pública, da 

criação de políticas públicas para o enfrentamento da violência doméstica. Neste contexto, a pesquisa 

esmiúça o advento e a evolução da tecnologia, com suas variadas possibilidades, expondo um painel 

evolutivo dos dispositivos móveis, até alcançarem o patamar  de relevantes instrumentos para a 

prevenção da violência. Seguindo o estudo observa-se que no Brasil, recursos tecnológicos disponíveis 

em alguns Estados utilizam tais tecnologias em favor da segurança das mulheres vítimas, alguns 

propondo a distribuição de pagers botões do pânico, outros desenvolvendo aplicativos. Observa-se, por 

fim, que no Rio Grande do Sul, desde 2015, sofisticado aplicativo foi gestado, denominado de PLP 2.0, 

oriundo da união de esforços de vários órgãos públicos (SSP, PC, BM) e privados (THEMIS), sendo 

possivelmente um agente colaborador na diminuição dos índices de violência doméstica, o que permite 

concluir que são relevantes as possibilidades da utilização da tecnologia dos dispositivos móveis e seus 

aplicativos como recursos permanentes de prevenção à violência doméstica. 
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