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RESUMO 

 

O presente estudo monográfico tem por objetivo analisar a violência doméstica contra a 

mulher como fenômeno social e as suas particularidades na contemporaneidade. A 

metodologia da pesquisa pauta-se na dimensão qualitativa de tipo exploratório, pois é 

realizada por meio da pesquisa bibliográfica. Dessa forma, as questões problematizadas no 

estudo são percebidas no desenvolvimento da realidade, considerando que a violência 

doméstica ocorre devido à desigualdade de gênero. Sendo assim, a violência doméstica contra 

mulher é definida como uma expressão da questão social que atinge muitas mulheres de todas 

as classes sociais. No decorrer do estudo, é salientado, portanto, que essa problemática está 

intrinsicamente ligada a um conjunto de variáveis, não sendo um fenômeno fragmentado e 

externo à sociedade, mas uma questão multidimensional, estrutural, vinculada à cultura do 

patriarcado. Assim, o trabalho aborda a violência doméstica como um problema social ligado 

ao poder e ao controle masculino, além de apresentar os mecanismos criados pelo Estado 

Brasileiro para o enfrentamento desse problema social. 

 

Palavras-chave: Violência Doméstica. Estrutural Social. Poder. Patriarcado. 

 

ABSTRACT 

 

 

This monographic study aims to analyze domestic violence against women as a social 

phenomenon and its particularities in contemporary times. Domestic violence against women 

is defined as a social problem that affects many women from all walks of life. In the course of 

the text it is emphasized that domestic violence against women is intrinsically linked to a set 

of variables, not being a fragmented phenomenon and external to society, that is, violence is a 

multidimensional, structural issue, linked to the culture of patriarchy. Thus, the present paper 

discusses that domestic violence is a social problem linked to male power and control, besides 

presenting the mechanisms created by the Brazilian State to deal with this social problem. 

 

Keywords: Domestic Violence. Social Structural. Power. Patriarchy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho monográfico tem como objetivo problematizar a violência como 

fenômeno social e suas particularidades na contemporaneidade. 

O nosso interesse surgiu em uma apresentação de trabalho em disciplina sobre o assunto, no 

oitavo período curso de Serviço Social. A temática vem sendo cada vez mais questionada e 

problematizada na contemporaneidade, o que mostra que não é um assunto “solto”, ao 

contrário, leva sobre si uma série de questões complexas e interconectadas, sendo de extrema 

relevância na esfera acadêmica. Nossa contribuição reside justamente no fato de debater sobre 

o tema, com o fim de suscitar leituras sobre essa realidade, além de se somar aos profissionais 

e estudiosos que se interessam sobre o assunto.  

A violência contra mulher tem sido definida como uma relação de poder e de 

permanente conflito, principalmente no lócus familiar, demandando atendimento, 

encaminhamentos, orientação e informação tanto para os profissionais que trabalham com 

essa questão quanto para as próprias mulheres que passaram ou passam por algum tipo de 

violência doméstica. 

Dessa forma, será realizado, no início desse estudo, uma contextualização sobre a  

violência. Segundo Ianni (2002), existe uma fábrica de violência na sociedade, que ocorre por 

entre as novas relações sociais e forças político-econômicas desenvolvidas na 

contemporaneidade, ou seja, à medida que o tempo passa, vão sendo produzidas formas e 

técnicas inimagináveis de violência. É importante explicitar, entretanto, que a violência 

sempre existiu no Brasil. Como exemplo, temos a escravização dos negros e a aculturação dos 

indígenas. 

A violência, segundo Silva (2014), apresenta-se de diferentes maneiras, sempre 

acompanhando a história. Vale ressaltar, assim, que, quando se pensa a violência na dimensão 

da desigualdade de gênero entre homens e mulheres, é possível verificar o quanto esse 

fenômeno, que geralmente acontece dentro das casas e envolve os próprios parceiros das 

mulheres, é naturalizado pela sociedade e entendido como pertencente à esfera privada. 

Somente a partir das lutas feministas, o Estado vem criando políticas públicas para romper 

com a banalização da violência contra mulher. 

Outra categoria trabalhada na pesquisa é o fato de a violência contra mulher estar 

diretamente ligada ao patriarcalismo. De acordo com Lisboa (2014), essa dinâmica de 

violência se dá por conta do poder do homem sobre a mulher e ocorre em um contexto sócio-

histórico de uma sociedade patriarcal hierárquica, de múltiplas opressões. 
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Para discutir sobre o tema, reportamo-nos, por exemplo, a obras de referência para 

analisarmos os pressupostos teóricos trabalhados com base na contextualização da violência 

contra mulher, do patriarcalismo, dos rebatimentos como expressões da questão social. As 

leituras utilizadas foram selecionadas por temas e produções como: Gênero e violência; A 

violência na sociedade contemporânea; Políticas de atendimento às mulheres em situação de 

violência doméstica: os centros de referência de atendimento às mulheres e a abordagem 

interseccional; Violência e saúde; Mito fundador e sociedade autoritária; Gênero, patriarcado, 

violência; Serviço Social, instrumentalidade e relações de gênero: uma análise da atuação 

profissional na rede de atendimento à mulher em situação de violência em Fortaleza; 

Violência de gênero, políticas públicas para o seu enfrentamento e o papel do Serviço Social.  

Essas leituras são referências que abordam o lugar do homem e da mulher no público 

e privado e como isso está intrinsecamente ligado à perspectiva histórica patriarcal (de 

diferenças entre homem e mulher, de hierarquia). A bibliografia elucida, também, como essa 

construção perpassa pela sociedade e causa as desigualdades de gênero. 

Somando-se a isso, sabemos que as relações de produção advindas da modernidade 

envolvem alienação, hierarquias, como assevera Ianni (2002, p. 13): “a violência está presente 

e evidente, escondida e latente, em muitos lugares, nos mais diversos setores da vida social, 

envolvendo indivíduos e coletividades, objetividades e subjetividades”.  

A metodologia da pesquisa foi pautada na dimensão qualitativa, de tipo exploratório, 

pois foi realizada por meio da pesquisa bibliográfica, tendo como base a problematização da 

violência como fenômeno social e as suas particularidades na contemporaneidade. Nesse 

sentido, seguimos Minayo (1994), que alega que a investigação acadêmica é formada pelos 

esforços intelectuais que se contradizem e que, ao mesmo tempo, se conectam por meio da 

junção da abstração teórico-conceitual e da conexão com a realidade empírica, da inclusão e 

dos recortes, e do primordial, que é rigor e criatividade. Aliado a isso, Netto (2009) dá ênfase 

que, para Marx, a teoria é o movimento real do objeto pelo sujeito pesquisado. É o real 

reproduzido e interpretado no plano do pensamento. 

Dessa forma, essa pesquisa foi fundamentada no método baseado na obra de Marx, 

método esse composto pelas categorias: totalidade, historicidade, contradição dialética e 

mediação. O método escolhido pontua que as análises devem ir além da aparência, sendo 

sempre fundamentadas pela busca da essência. Netto (2009, p. 8) enfatiza essência e 

aparência, na teoria marxista, como “o método de pesquisa que propicia o conhecimento 

teórico, partindo da aparência, visa alcançar a essência do objeto”. Vale ressaltar que, 
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caminhando na dimensão ontológica do ser social, o pesquisador tem que refletir em como 

conhecer um objeto real e determinado e não algo abstrato. 

Os dados obtidos na pesquisa foram organizados, analisados e, posteriormente, serão 

disponibilizados pelo presente trabalho de conclusão de curso em Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense. Vale destacar que a pesquisa acadêmica possui seus 

limites, não sendo possível dar conta de todos os determinantes que atuam na realidade 

abordada. A intenção do trabalho foi produzir uma aproximação dessa realidade observada, 

discutir alguns elementos que a compõem, e, assim, contribuir para o processo de reflexão 

sobre o tema da violência doméstica contra mulher. 

Nesse sentido, trabalhamos, no primeiro capítulo, cujo título é “Sobre a violência e 

violência de gênero”, o debate sobre a violência como fenômeno sócio-histórico, além das 

relações de gênero, patriarcado e violência contra a mulher. Já no segundo capítulo, intitulado 

“O enfrentamento da violência contra a mulher pelo Estado brasileiro”, é discutida a 

perspectiva da violência contra a mulher como expressão da questão social, além de serem 

apresentados os marcos legais e serviços públicos de atendimento à mulher vítima de 

violência doméstica. 

Sendo assim, o presente trabalho apresenta reflexões sobre as particularidades sociais 

que estão imbricadas diretamente na violência doméstica contra a mulher, considerando ser 

esse um debate contemporâneo de extrema relevância para o rompimento do ciclo de 

violência. 
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CAPÍTULO 1 - SOBRE A VIOLÊNCIA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO  

  

1.1 A violência como fenômeno sócio-histórico  

 

Ao abordar o tema da violência doméstica contra a mulher, o primeiro passo é expor 

o conceito de violência sobre o qual nos debruçamos e o que entendemos desse fenômeno. 

No primeiro capítulo do livro Violência e Saúde, Minayo (2006) trata a violência 

como processo sócio-histórico, o que significa afirmar que ela é múltipla, tendo várias formas 

causais, e está relacionada a conflitos, guerras, dominação, lutas por poder, coerções, 

agressões físicas e psicológicas, mortes, opressões, ameaças, difamações, entre outros. Os 

eventos violentos, no sentido material,  

 

[...] se referem a conflitos de autoridade, lutas pelo poder e a vontade de domínio, de 

posse e de aniquilamento do outro ou de seus bens. Suas manifestações são 

aprovadas ou desaprovadas, lícitas ou ilícitas segundo normas sociais mantidas por 

usos e costumes ou por aparatos legais da sociedade (MINAYO, 2006, p. 13). 
 

Não cabe, portanto, uma definição fixa e simples da violência, justamente por ser 

esse um tema social que se manifesta em épocas, locais e circunstâncias distintas. Assim, deve 

ser tratada como um conceito que varia de acordo com sua especificidade histórica. 

No senso comum contemporâneo, a violência dominante é a “criminal” e 

“delinquencial”, a qual não é tolerada por atingir a moral fundamental de diferentes culturas. 

O debate filosófico sobre o assunto é contrário à ideia sustentada no senso comum de que essa 

é uma força exterior aos indivíduos e grupos. 

 Minayo (2006) defende que a violência não pode ser pensada e nem tratada fora da 

sociedade, que engloba tanto a especificidade interna como a particularidade histórica. Nesse 

sentido, a um ato de dominação, exploração, agressão física, emocional ou moral é atribuído 

um caráter negativo pela consciência social, que assume um status superior a respeito dos 

direitos dos indivíduos e da coletividade. 

Do ponto de vista filosófico, é importante ressaltar que existem três fontes 

explicativas que trabalham com a temática utilizando perspectivas diferentes, mas tendo em 

comum um ponto de partida, a compreensão e análise da violência como um fenômeno social 

e não como algo fragmentado, externo à sociedade: 

 

1 º - Uma delas a considera como expressão de crises sociais que levam a população 

mais atingida negativamente à revolta frente à sociedade ou ao Estado, que não 

conseguem lhe dar respostas adequadas (MINAYO, 2006, p. 17). 
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2 º - Tenta explicar como atores excluídos do campo político utilizam a violência 

para conseguir manter-se no palco do poder (MINAYO, 2006, p. 18). 

3 º - Forte articulação entre violência e cultura [...] mostra o papel civilizatório da 

modernidade que criou mecanismos de institucionalização e de solução de conflitos, 

levando os indivíduos a dominarem sua agressividade e suas pulsões violentas 

(MINAYO, 2006, p. 19).  
  

Assim, uma das principais contribuições realizadas pelos grupos e movimentos 

filosóficos, foi o de ressaltar a subjetividade da discussão da violência no cotidiano, trazendo-

a para a realidade dos indivíduos e mostrando que afeta existências singulares e coletivas. 

 Minayo (2006) ressalta que: 

 

É preciso que existam mecanismos e formas de proteção das vítimas de segregação e 

de discriminações na vida pública e privada, tanto quanto é necessária a segurança 

pública no sentido tradicional, voltada para conter a violência social (MINAYO, 

2006, p. 22). 
 

A partir do que foi dito anteriormente, é importante destacar que, assim como 

Minayo (2006), Ianni (2002) também compreende a violência como produto social. Ou seja, 

ambos os autores partem da perspectiva de que abarcar a noção de violência vai além de uma 

simples definição. Portanto, Minayo (2006) e Ianni (2002) compartilham do pensamento de 

que reduzir a noção de violência a uma simples definição é automaticamente compreender 

mal sua evolução, sua particularidade histórica. De acordo com Ianni (2002), as realizações 

tecnológicas que advêm da modernidade desdobraram-se em formas e técnicas inimagináveis 

de violência social.  O autor ressalta que: 

 

A violência está presente e evidente, escondida e latente, em muitos lugares, nos 

mais diversos setores da vida social, envolvendo indivíduos e coletividades, 

objetividades e subjetividades. É um fenômeno eminentemente histórico, no sentido 

de que se constitui no curso dos modos de organização social e técnica do trabalho e 

da produção, das formas de sociabilidade e dos jogos de forças sociais (IANNI, 

2002, p. 13). 

 

Dessa forma, a história do Mundo Moderno, desde a conquista do Novo Mundo, é a 

história de muitos meios e modos de violência. Durante o período da modernidade, as 

relações humanas foram-se transformando e ficando complexas no mesmo ritmo de avanço 

das forças produtivas e das relações capitalistas de produção. Nesse sentido, com o 

desenvolvimento da ciência e da técnica e os seus usos político-econômicos e socioculturais, 

desenvolvem-se também as formas e técnicas de violência.  

Segundo o autor, o surgimento da propriedade privada modifica as relações de 

produção, troca e consumo, interferindo nas relações de dependência dos indivíduos uns com 

os outros. Como exemplo, temos a troca entre vendedores (proletário) e compradores 



14 

 

(capitalista) da força de trabalho, relação essa que, com a modernização do capital, envolve 

desigualdades, hierarquias, formas de alienação, devido ao desenvolvimento das forças 

produtivas e das relações, além da ampliação da produção capitalista. 

Ianni (2002, p. 11) afirma que “o Mercantilismo, o Colonialismo, o Imperialismo e o 

Globalismo, nos quais se inserem o nacionalismo e o tribalismo, compreendem 

simultaneamente as mais surpreendentes modalidades de violência”.  

Ianni (2002) alega que a violência das relações modernas atinge também a natureza. 

O aprimoramento social e técnico do trabalho e da produção, interligado à criação de novos 

meios de produção, resulta, consequentemente, na intensificação da exploração dos recursos 

naturais. Ocasiona a destruição desses recursos sob o pretexto do progresso. 

A natureza sofre os efeitos destrutivos da busca desenfreada pelo desenvolvimento, 

nos tempos modernos, sendo alvo de mutilações irreversíveis provocadas pelo uso de minas 

terrestres e até mesmo de bombas atômicas. O autor destaca, nesse sentido, a sofisticação das 

formas e técnicas de violência baseadas na razão instrumental, a partir do desenvolvimento de 

estratégias de controle, de administração, de produção, de alienação e de brutalização 

(IANNI, 2002). 

Segundo Ianni (2002), o fascismo, o nazismo, entre outras práticas políticas do 

século XX, usaram da ciência e da tecnologia para obter refinados argumentos que 

fundamentassem, técnica e politicamente, variadas violências, desde a violência material e 

ideológica à física e espiritual. 

Assim, o século XX reúne antigas e novas formas de violência. A guerra é um modus 

operandi antigo: o que tem-se mostrado novo nesse processo são os instrumentos e as técnicas 

utilizadas nos conflitos, que são mais tecnológicos e com maior poder de destruição.  

Ianni (2002) afirma que: 

 

Essa é uma tese surpreendente, incômoda para muitos, porque altamente reveladora, 

contundente: o nazismo pode ser visto como um desenvolvimento excepcional da 

razão instrumental, da racionalização que se desenvolve com o capitalismo, 

racionalização que se enraíza na fábrica e na cidade, no aparelho estatal e no direito, 

no mercado e na calculabilidade; ou na lógica do capital (IANNI, 2002, p. 19). 
 

Verifica-se que o nazismo é uma forma avançadíssima de exercitar a violência e que 

justamente resultou em um período sombrio da história recente da humanidade. 

Os pensamentos de Ianni (2002) podem ser relacionados aos de Minayo (2006), pois 

ambos ressaltam a necessidade de compreender as transformações que ocorrem nas 

sociedades para entender os fenômenos sociais. 
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Sendo assim, em relação ao contexto histórico do Brasil, Minayo (2006) destaca que 

a violência não pode ser analisada sem que compreendamos suas particularidades históricas. 

Ela, no Brasil, está articulada a sua forma de colonização e de desenvolvimento, embora, no 

imaginário social dos brasileiros, habite o mito de um país pacífico e ordeiro.  

Chauí (2002) ressalta que, no Brasil, existe a prevalência de uma crença generalizada 

de que o país tem um povo pacífico, ordeiro/generoso, alegre e sensual, sem preconceitos, de 

que é um país acolhedor para aqueles que desejam trabalhar, onde só não progride quem não 

trabalha. Tal discurso reforça, assim, o repúdio à vagabundagem. 

Há, no entanto, uma contradição nesse cenário, pois as falas expostas anteriormente 

convivem com afirmações, por exemplo, de que os índios são ignorantes, portugueses burros, 

negros indolentes, mulheres naturalmente inferiores. Mesmo assim, declara-se o orgulho de 

ser brasileiros por ser um povo nascido da mistura de raças, por ser um povo sem preconceitos 

(CHAUÍ, 2002).  

O mito fundador
1
 é revelado quando se questiona essa representação de um país 

pacífico e ordeiro. É mito fundador por se referir a um momento passado imaginário que teve 

sua origem e que se mantém vivo durante o percurso da história; é um presente que não acaba 

e que se multiplica e propaga. Percebe-se que o mito é fundador por isto: por emanar da 

sociedade, por ser visto como um repertório de interpretações da realidade e que vai sendo 

reorganizado em cada etapa da formação histórica, com a ampliação do seu sentido (CHAUÍ, 

2002). 

Sendo assim, o mito repete-se perenemente adquirindo novas roupagens,  

adequando-se às mudanças históricas, mas, em essência, as relações sociais que aqui se 

desenvolveram são extremamente desiguais e violentas. O mito fundador nega essa realidade, 

ao mesmo tempo que serve para apaziguar os conflitos sociais.  

Minayo (2006) cita que Lucy Dias e Roberto Gambini (1999) relacionam e discutem 

o nascimento do Brasil como fruto de um estupro. Desde a chegada, os primeiros portugueses 

(dominadores) encontraram, nas terras, as tribos indígenas (vistas como primitivas, 

selvagens). Ali foi iniciado o processo de miscigenação, que não evitou a segregação e a 

crueldade, que são visíveis até os dias de hoje na experiência nacional.  

Ao apontar reflexões sobre a colonização, não se pode deixar de destacar que os 

indígenas eram percebidos pelos portugueses como um povo sem alma, que teve a sua cultura 

                                                             
1 Mito fundador representa a contradição do que foi imprimido à sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que o 

povo brasileiro é tido como pacífico, sem preconceitos, na prática, no dia a dia, essa compreensão torna-se um 

mito por conta das estigmatizações que existem com as mulheres, com os índios e com os negros. 
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massacrada, de modo que a relação entre o branco colonizador e a população nativa era de 

violência. Nesse sentido, muitos estupros foram cometidos contra as mulheres. Os negros 

eram tratados da mesma forma no período escravagista. A miscigenação característica da 

nossa formação é, portanto, resultado de processos de extrema violência. 

Fica nítido que, durante todo o contexto histórico do Brasil, a violência estrutural 

manifesta-se, sobretudo, através das desigualdades sociais. É perceptível que o período 

colonial foi marcado por desprezo e crueldade aos índios e negros, como também pela 

exploração da força de trabalho e da cultura desses povos. 

Outro período de extrema violência da história nacional que Minayo (2006) destaca é 

o regime ditatorial de 1964, cuja crueldade foi expressa principalmente pelas torturas 

impostas pelo Estado para o aniquilamento de vontades individuais e coletivas. O estupro de 

mulheres continuava sendo praticado como forma de humilhar os homens, o que confirma que 

a violência contra as mulheres é parte da nossa constituição como nação. 

Nesse período, o Brasil foi marcado pelo aprofundamento da cultura do 

autoritarismo. Esteve presente também a violência contra os direitos políticos, como a 

opressão contra os partidos políticos, sindicatos, movimentos sociais e contra os próprios 

cidadãos individualmente. Percebe-se, assim, segundo Minayo (2006), que, em qualquer 

época histórica no Brasil, a violência esteve e está presente. A partir disso, a autora alega que 

a temática:  

 

Deve, portanto, ser objeto de nossa reflexão, seja quanto à aculturação dos 

indígenas, quanto à escravização dos negros, às ditaduras políticas, ao 

comportamento patriarcal e machista que perpetua abusos contra mulheres e 

crianças, aos processos de discriminação, racismo, opressão e exploração do 

trabalho (MINAYO, 2006, p. 27). 
 

Dessa forma, ambos os autores contribuem para a reflexão sobre a violência, 

considerando as relações sociais e as forças político-econômicas desenvolvidas na 

contemporaneidade e a sua intensificação por meio da criminalidade organizada, das guerras 

por razões étnicas, do terrorismo e das ameaças de guerra que utilizam os mais recentes 

recursos da biologia, da bacteriologia, da química e da física nuclear. 

Abordamos, nesse item,  a necessidade de compreender o contexto histórico para 

analisar como as formas e técnicas de violência vão-se desenvolvendo até chegar à 

contemporaneidade.  No próximo item do capítulo, serão abordados, de maneira mais 

específica, os elementos, os fatores pertencentes ao contexto histórico que contribuem para 

ocasionar a violência contra mulher.  
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1.2 Relações de gênero, patriarcado e violência contra a mulher  

 

No que se refere ao tema de estudo, a violência de gênero está intrinsecamente ligada 

ao fenômeno das sociedades patriarcais, ou seja, a um regime de dominação, de exploração e 

de opressão das mulheres pelos homens. 

Para compreender o patriarcalismo, segundo Saffioti (2004) é necessário entender 

que, para alguns historiadores, suas estruturas começaram a se formar no estágio de caça e 

coleta (sociedades primitivas). Todos os povos e grupos étnicos, em alguma medida, 

vivenciaram ou compuseram sociedades primitivas. Naquele contexto, a divisão sexual do 

trabalho era dada da seguinte forma: os homens possuíam mais tempo livre para a 

criatividade, justamente por a caça não ser uma atividade diária, enquanto a coleta exercida 

pelas mulheres era. Essa divisão ocorreu porque o trabalho feminino era realizado com a 

mulher carregando seu bebê para amamentar.  Se as mulheres realizassem a tarefa de caça, os 

choros dos bebês iriam espantar o animal destinado à morte e elas voltariam sem o alimento. 

Portanto, as atividades destinadas às mulheres naquele período consistiam em coleta de 

folhas, frutos, sementes. 

Com isso, os homens criaram sistemas simbólicos para humilhar, rebaixar suas 

parceiras, justamente por não serem confiáveis na atividade de caça, podendo, às vezes, 

retornar sem o produto para comunidade. Vale ressaltar que esse processo ocorreu de forma 

lenta devido à resistência das mulheres, exigindo, dessa forma, que os homens, ao longo da 

história, construíssem a estrutura hierárquica. 

Saffioti (2004) alega que o patriarcalismo se dá através do contrato original, que é a 

junção do contrato social (que prega a liberdade e dominação do homem), com o contrato 

sexual (que prega uma história de sujeição da mulher). Sendo assim, o contrato original prega 

respectivamente a liberdade do homem e a sujeição da mulher.  

Dessa forma, o contrato original é constituído tanto pelo contrato sexual, o qual 

estabelece o acesso dos homens ao corpo das mulheres, quanto pelo contrato social, o qual 

cria o direito político dos homens sobre as mulheres. 

Vale ressaltar que a liberdade civil não foi compreendida desde os primórdios da 

história como algo universal, revelando, assim, como o direito patriarcal dos homens sobre as 

mulheres é criado no contrato, já que a liberdade civil é um atributo masculino advindo do 

patriarcalismo. 

Nesse sentido, o contrato original estabelecido na história é o meio que origina o 

patriarcado moderno. Assim, o direito patriarcal, por meio do contrato original, encontra-se 
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profundamente ligado, misturado entre os espaços público e privado, que, por mais que sejam 

esferas diferentes, são importantes para a constituição do todo social. 

Saffioti (2004) demonstra que, a partir do patriarcado, o território humano não é 

apenas físico, como também simbólico, assim o homem se considera o “todo poderoso” 

(dominante). Logo, qualquer rompimento de relação por parte da figura feminina constitui 

para o homem uma ofensa, na condição de “macho dominador”, não admitindo tal atitude por 

parte da mulher, podendo chegar a extremos de crueldade. 

Dantas e Cisne (2017), sobre o assunto, afirmam que o sistema patriarcal é um pacto 

social entre os homens, no sentido de garantir privilégios, exploração e dominação. Com isso, 

esse fenômeno é dotado de uma forte ideologia que estabelece, dita normas sociais perante a 

construção social do sexo ao distribuir valores, atributos, símbolos à figura da mulher e ao 

impor a ela normas de comportamento e os espaços que ela deve ocupar no seio da sociedade. 

Além de as mulheres sofrerem com a exploração e o controle das suas atividades 

remuneradas, são alvo do domínio de sua sexualidade, de seus corpos e do seu tempo, que são 

apreendidos a serviço do outro e em detrimento de si, dos seus desejos e das suas 

necessidades.  

  Nesse movimento, Arno e Maria Webling (1999) retratam que as autoridades 

governamentais, no período colonial, entre o século XVII e XVIII, procuravam incentivar a 

realização de casamentos, tendo como objetivo a procriação, ideia essa advinda da concepção 

mercantilista de que, para existir um Estado rico e poderoso, é necessária uma população 

grande. 

Assim sendo, o casamento e a família eram altamente protegidos pelo Estado. A 

doutrina estabelecida na relação entre a mulher e o casamento tinha como base a sobriedade e 

o equilíbrio da mulher no falar, vestir, comer, beber, enquanto a falta de equilíbrio em relação 

ao sexo era considerada como “mal menor”, que tem por objetivo exclusivamente a 

procriação.   

Segundo Arno e Maria Webling (1999), a concepção dita acima sobre a relação da 

mulher e o seu casamento no período colonial foi baseada na definição de Aristóteles, que 

prega a inferioridade do sexo feminino. 

Nessa perspectiva, a concepção defendida pelo filósofo é diretamente ligada ao 

patriarcalismo, pois coloca a mulher, a esposa numa posição de dependência em relação ao 

marido, alegando a existência da superioridade intelectual e de caráter do homem em relação 

à mulher e reforçando, portanto, que seu papel não excede a dimensão dos deveres de esposa 

e mãe. 
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Dessa forma, fica perceptível que a organização familiar no Brasil colonial era 

patriarcal, com a presença do pátrio poder exacerbado e do isolamento das mulheres.  

Em relação ao crime e a violência presentes na sociedade colonial, Arno e Maria 

Webling (1999) alegam que a própria legislação refletia as concepções vigentes no período, 

sendo, por exemplo, considerado crime o roubo, o furto e o latrocínio, enquanto o ato de o 

companheiro matar a esposa passionalmente ou em defesa da honra, caso a esposa fosse 

infiel, era acobertado pela própria legislação. 

Nesse sentido, a condição subalterna da mulher colonial foi uma herança de tradições 

antigas cristalizadas, tanto pela base da autoridade intelectual de Aristóteles quanto de outros 

autores. No Brasil colonial, fica perceptível que a legislação e as próprias práticas sociais 

destacavam o caráter subalterno da mulher. 

No que tange à condição feminina, Arno e Maria Webling (1999) afirmam que a 

mulher de status elevado era reclusa dentro do lar, ao mesmo tempo que mulher pobre ou 

escrava era objeto de trabalho ou de prazer. Vale ressaltar, a partir disso, que, por mais que 

existisse essa diferença, não podemos deixar de considerar que, independentemente da classe, 

todas vivenciavam a violência e tinham seus direitos violados. 

Dessa forma, segundo os autores, no período colonial, a mulher de status só deveria 

sair de casa nas seguintes ocasiões: para ser batizada, para frequentar missas, para casar e ser 

enterrada. Sendo assim, raramente apareciam na rua e, quando saiam, cobriam com véus o 

rosto e com a barra da saia os pés. 

Outra peculiaridade desse período é que a mulher apenas se sobressaía e comandava 

a casa em um momento:, na viuvez. De acordo com Arno e Maria Webling (1999), existiram 

muitos casos em que a mulher, enviuvando, tinha sua propriedade dirigida por seus filhos 

menores. Nesse sentido, fica nítido que a sociedade colonial, arraigada de valores hierárquicos 

e patriarcais, reduzia as mulheres à condição de objeto.  

Quando um hábito, um comportamento é direcionado à mulher com a justificativa de 

fazer parte dos costumes de um povo, os direitos universais devem-se sobrepor a essa prática, 

atitude, ou seja, não deverá o costume persistir sobre os direitos universais. Nesse cenário,  

insere-se, por exemplo, o desafio de se retirar dos idiomas palavras com teor sexistas, como 

também o de se extinguir a mutilação genital realizada em alguns países, com a finalidade de 

provocar desprazeres e suplício no momento das relações sexuais. Há culturas em que ocorre, 

inclusive, de o homem matar sua esposa e encobrir o fato para que, dessa forma, possa casar 

com outra mulher (SAFFIOTI, 2004). 
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Fica evidente, então, que, por trás desses costumes, existe o elemento patriarcal de 

controle da sexualidade feminina como forma de assegurar a fidelidade da esposa ao marido, 

contudo, por mais que sejam especificidades culturais, são violações aos direitos humanos das 

mulheres. Nesse sentido, Saffioti (2004) aborda o lugar do homem e da mulher no público e 

no privado, e como isso está intrinsecamente ligado ao domínio do patriarcado, que dá 

direitos sexuais aos homens sobre as mulheres, sendo essas vistas como uma corporificação 

sexual. 

A violência, como Minayo (2006) descreve, está assentada em relações de disputa de 

poder. Dessa forma, o poder do patriarcado é demonstrado por duas faces, ou seja, pela 

potência e pela impotência. Por isso, as mulheres são, desde crianças, induzidas a conviver 

com a impotência de serem subordinadas ao homem, enquanto os homens, por estarem 

sempre vinculados ao poder patriarcal, devem estar sempre preparados para o exercício do 

poder, por pertencerem à condição de “macho dominador”, convivendo mal com a 

impotência. Assim, é na vivência da impotência que os homens cometem atos violentos, 

justamente por se sentirem afrontados, sem a potência de dominador que o poder patriarcal 

lhes exige.  

É muito comum, quando a mulher toma a decisão de não querer mais um 

relacionamento,  que o homem se sinta “ferido” por pensar que quem a controla é ele, e que, 

portanto, ela não detém o direito de se livrar de suas amarras.  

Outra experiência de maior impotência para os homens é o desemprego. Saffioti 

(2004) alega que essa seja, talvez, a mais importante experiência de impotência do homem 

por afetar a sua virilidade, sua masculinidade, ao perder o status de “provedor”, que, nessa 

dinâmica social, o coloca numa posição inferior na hierarquia doméstica. 

A forma de determinação das funções sociais dos homens e das mulheres, com base 

nas estruturas do patriarcado, remete à discussão do conceito de gênero.  Segundo Costa 

(2013), foi a partir dos anos de 1990 que o assunto começou a circular pelo Brasil. Essa 

circulação se deu por meio de pesquisadoras norte americanas que começaram a utilizar o 

termo gender para caracterizar as origens sociais das identidades de homens e mulheres, indo 

de encontro ao pensamento de que os comportamentos são pré-estabelecidos por cada 

sociedade aos seus homens e mulheres, não sendo algo biológico, de origem natural, mas, 

sim, comportamentos criados por regras sociais. 

Costa (2013) contextualiza que os anos de 1960 e 1970 foram momentos marcados 

por mobilização de estudantes, intelectuais, mulheres, negros, jovens que questionavam 
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aspectos da vida social, que tiveram como desdobramento, em 1968, o movimento feminista, 

o qual fortaleceu estudos e produções dedicados à situação social da mulher. 

Sobre a origem do conceito de gênero, Saffioti (1999 apud Costa 2013) traz a 

reflexão sobre o livro O segundo sexo, de Simone Beauvoir, no qual Beauvoir alega que 

ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Saffioti enfatiza, por meio dessa frase, que o 

conceito de gênero já se encontrava em Beauvoir, antes mesmo de sua origem formal. Fica 

nítida a importância dessa obra, uma vez que ela explora que os aspectos do feminino não são 

dados pela Biologia, pela Anatomia e sim construídos pela própria sociedade, que também 

constrói a desigualdade de gênero e as violências advindas dessa ordem. 

Vale ressaltar que o surgimento da categoria de gênero está diretamente ligado aos 

movimentos feministas, que lutam por melhores condições de vida e de trabalho. A partir das 

lutas feministas, começou a ser discutida a subordinação das mulheres. Dentro do contexto 

histórico brasileiro, o movimento feminista dava ênfase à dimensão contestadora e política 

sobre a questão da mulher, apoiando inclusive, entre 1970 e 1980, a esquerda brasileira na 

luta contra a ditadura militar. 

Essas mulheres que participaram dos movimentos e lutas feministas, durante a 

ditadura militar, foram ameaçadas, perseguidas, chegando a buscar o exílio em países, 

principalmente, europeus. Com o retorno da democracia, muitas voltaram para o Brasil com 

experiências de movimentos feministas europeus com traços das teorias socialistas e 

marxistas. 

É importante considerar que o movimento feminista teve, em cada período, uma base 

diferente sobre a questão da situação da mulher, até chegar à questão da perspectiva 

biológica-sexual. 

Seguindo nessa perspectiva, muitas das investigações foram baseadas pela cultura e 

pelo simbolismo nas sociedades para compreender a relação de gênero entre homens e 

mulheres, chegando e fortalecendo, assim, os estudos de gênero no âmbito acadêmico. Antes 

de 1990, pensava-se sobre as questões de oposição entre masculino e feminino, discutia-se a 

definição de uma identidade sexual, porém algumas feministas começaram a verificar que 

eram insuficientes as teorias sobre as desigualdades entre homens e mulheres, emergindo, 

assim, a categoria de gênero. 

A partir desse momento, Costa (2013) irá articular autoras que trabalham com a ideia 

de que as relações de desigualdade e opressão eram analisadas por meio da dimensão 

simbólica e cultural, enquanto outras autoras trabalham para além dessa perspectiva. A autora 

evidencia, então, que Scott (1990 apud Costa 2013) definiu as relações sociais desiguais entre 
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os sexos feminino e masculino, sendo o gênero considerado o primeiro modo de dar 

significado às relações de poder.  Para Scott (1990 apud Costa 2013), existem aspectos que 

constituem a categoria gênero, entre eles os símbolos culturais que possuem representações 

simbólicas, como, por exemplo, a figura religiosa de Eva e Maria; os conceitos normativos 

encontrados na religião, na política, que exemplificam a conceituação do que é feminino e 

masculino. 

A definição dada por Scott entra em discordância com as autoras que possuem 

influência marxista, já que essas trabalham que as relações sociais de sexo causam 

desigualdades e opressões devido ao próprio sistema de acumulação no qual estamos 

inseridos. Sendo assim, a desigualdade de gênero seria consequência do modo de produzir e 

não apenas da dinâmica cultural, simbólica. A realidade, para as estudiosas marxistas, é vista 

por meio da ontologia do ser social, os estudos dessas autoras estão vinculados à divisão 

sexual do trabalho. Para elas, todos os complexos de vida envolvem relações dentro de um 

universo de trabalho como todo. 

Nessa perspectiva marxista, Costa (2013) explicita que a categoria de gênero tem que 

levar em consideração a categoria do patriarcado para destacar e denunciar a dominação 

masculina presente nas relações sociais. Como afirma Saffioti (2004), o patriarcado representa 

a dominação, a exploração, ocasionando a segregação ocupacional, as diferenças salariais 

entre homens e mulheres, o controle da sexualidade e da capacidade reprodutiva, que está 

sempre nas mãos masculinas. A autora até destaca que o patriarcado, o racismo e o 

capitalismo caminham de mãos dadas. 

Compreende-se, por Costa (2013), a importância de se analisar conjuntamente a 

questão de gênero e de patriarcado, possibilitando verificar as condições de vida e trabalho 

das mulheres, além das condições sexistas, racistas. São as relações de gênero que constroem 

socialmente funções do que é ser homem, do que é ser mulher, ou seja, o gênero constrói-se 

por meio das relações sociais. Conclui-se, então, que gênero não representa diferença sexual, 

mas sim a forma que as relações sociais desses sujeitos são construídas. 

As discussões anteriores sobre as relações de gênero, segundo a autora, são 

importantes para contribuir no entendimento do que determina a violência contra mulher e o 

que faz com que os homens se sintam autorizados a cometê-la. Por meio dessa análise, é 

perceptível que a violência contra mulher ocorre por conta de aspectos sociais e culturais que 

definem os lugares, os direitos, os deveres e as funções do que é ser homem e do que é ser 

mulher, resultando, portanto, nas desigualdades.  
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A violência doméstica contra mulher é definida como qualquer tipo de violência 

psicológica, física, sexual, patrimonial ou moral por parte de algum parente, companheiro ou 

pessoa próxima, independentemente dos laços consanguíneos e da convivência no espaço 

doméstico. De acordo com Saffioti (2004), na maioria das vezes os perpetradores são os 

próprios companheiros, os parceiros íntimos das mulheres, o que vai ao encontro dos dados 

divulgados pelo Mapa da Violência contra a Mulher de 2018, que aponta que 14.796 casos de 

violência doméstica foram registrados em todas as unidades federativas e noticiados pela 

imprensa brasileira, 58%  deles protagonizados pelos companheiros das vítimas.  
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CAPÍTULO 2 – O ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

PELO ESTADO BRASILEIRO 

 

2.1 A violência contra a mulher como expressão da questão social 

 

Segundo Iamamoto (2001), a questão social, enquanto parte constitutiva das relações 

sociais capitalistas, é vista como uma expressão ampliada das desigualdades sociais. Com 

isso, verifica-se que a dimensão da violência contra mulher é uma das expressões da questão 

social, por se constituírem desiguais as relações sociais de sexos, o que perpetua o 

pensamento patriarcal.  

A autora (2001, p. 11) alega, assim, que questão social “diz respeito ao conjunto das 

expressões das desigualdades sociais, engendrado na sociedade capitalista madura, 

impensáveis sem a intermediação do Estado”. 

Historicamente, o Estado tem-se comprometido a dar respostas às expressões 

múltiplas da questão social, atuando como mediador do conflito entre capital e trabalho. 

Segundo Iamamoto (2001), para compreender a questão social é importante perceber que esse 

é um processo inseparável das configurações assumidas pelo trabalho, nas quais o capitalismo 

utiliza o “trabalhador livre”, que depende da venda da sua força de trabalho, como o meio de 

satisfação das suas necessidades vitais, e que se encontra imbricado em uma arena de disputas 

entre dois projetos societários compostos por distintos interesses de classes. 

Essa questão social, segundo a autora, está ligada à emergência da classe operária e 

ao seu ingresso no cenário político, por meio de suas lutas em prol dos direitos do trabalho, de 

suas exigências de reconhecimento de sua condição de classe, em especial pelo Estado.  

A questão social tem sua origem no caráter coletivo da produção, não indo ao 

encontro da apropriação privada da própria atividade humana, pois foram justamente as lutas 

pelo reconhecimento dos direitos políticos e sociais de todos os indivíduos que se 

contrapuseram à apropriação privada entre capital e trabalho, trazendo e exigindo, dessa 

forma, a questão social para a esfera pública, dando ênfase na responsabilização do Estado na 

preservação dos direitos.  

Cabe ressaltar uma armadilha que pode manifestar-se na análise da questão social, 

que é quando suas variadas expressões não são analisadas a partir de sua origem, o que gera o 

risco de fragmentá-las, atribuindo ao indivíduo a responsabilidade pelas suas dificuldades, 

retirando, dessa forma, a dimensão coletiva da questão social e desonerando a sociedade de 
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classes (capitalismo) da responsabilidade sobre produção das desigualdades sociais.  

Iamamoto (2001, p. 17) afirma, nesse sentido, que a questão social expressa “disparidades 

econômicas, políticas e culturais das classes sociais mediatizadas por relações de gênero, 

características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre 

amplos segmentos da sociedade civil e o poder estatal”. 

Vale ressaltar que a autora deixa claro que a questão social passa por renovações, 

transições de acordo com as relações sociais capitalistas, passando por novas roupagens na 

sociedade contemporânea, se destacando, com isso, suas contradições dentro das relações 

capitalistas. 

Devido a expansão do modo de produção capitalista, que produz, ao mesmo tempo, 

riqueza e abundância para poucos, pobreza e escassez para muitos, o fenômeno da violência 

tem-se acentuado, atingindo os grupos sociais historicamente mais expostos a ela por razões 

ligadas ao aumento da pobreza: os negros, indígenas, imigrantes, crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência e as mulheres. 

É necessário ponderar que não justificamos a violência pela carência, mas, como foi 

dito por Ianni (2002) e Minayo (2006), a violência tem ligação com a disputa por poder, ou 

seja, está relacionada às lutas pelo poder. Dessa forma, as condições materiais dos sujeitos 

interferem nessa disputa, contudo é preciso ter cuidado para não considerar a violência um 

fenômeno exclusivo das camadas mais pobres. 

É pertinente deixar claro, com base em Silva (2014), que a violência se manifesta de 

várias formas e atinge a sociedade como um todo. Nesse contexto, expressa-se de maneira 

mais forte contra mulheres, negros e pobres. Isso decorre do histórico brasileiro de 

colonização, de escravidão, de patriarcalismo, ocasionando, nas relações, variadas formas de 

opressão, exploração e violência. 

Indo ao encontro de Silva (2014), Cisne (2015) reforça o que foi dito anteriormente, 

que, no Brasil, devido ao contexto histórico racista e patriarcal de sua formação e a  sua 

conjuntura conservadora (através do projeto de mercantilização dos direitos) a luta pelos 

direitos não é apenas importante, mas indispensável à defesa da dignidade humana de grupos 

sociais historicamente estigmatizados como as mulheres, em destaque as negras e indígenas. 

A violência doméstica contra mulher ocorre porque, a partir da conceituação anterior 

sobre gênero, o que é socialmente imposto para o papel de um homem é a superioridade 

masculina, sendo ainda mais reforçada pela cultura sexista presente na sociedade, a qual 

define as características de força, virilidade e potência como exclusivas dos homens, 

colaborando, assim, para a manifestação da violência.  
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Na essência das relações desiguais de gênero, são perceptíveis os valores machistas, 

competições profissionais, submissão feminina, relação de poder, entre outros. Costa (2013) 

utiliza Hirigoyen (2006) para esclarecer que a origem da violência contra mulher é composta 

por fatores sociais e psicológicos, justamente porque o perfil psicológico de um sujeito é 

construído pela educação e pelo ambiente social no qual esteve ou está inserido, sinalizando, 

assim, que os processos de socialização masculinos e femininos constroem significados do 

que é ser homem e mulher perante a sociedade e  do que ocorre nas relações desses sujeitos 

sociais. 

Costa (2013) ressalta que tanto a violência física quanto a psicológica estão 

interligadas, justamente porque o homem não começa a agredir fisicamente sua companheira, 

sem antes tê-la ofendido. Assim, a violência ocorre porque o homem considera sua parceira 

um objeto privativo, manipulável, almejando atingir sua autoestima. Na maioria das vezes, 

isso ocorre no âmbito privado porque o homem quer manter publicamente a sua boa imagem, 

tanto que, quando são descobertos, justificam suas atitudes culpabilizando a própria mulher. 

Fica nítido, durante as entrevistas realizadas por homens presos por terem cometido 

algum tipo de violência doméstica, realizadas por Costa (2013), que eles reduzem um 

contexto de violência ao fato que ocasionou sua prisão, não considerando que essa ocorrência 

pontual possui um histórico de atitudes violentas. 

Costa (2013) ainda destaca que os homens não pode ser isentos da responsabilidade 

pelos atos e crimes cometidos. Eles têm que ser compreendidos como causadores únicos e 

centrais da violência. Essa realidade não pode ser amenizada com a desculpa de eventual 

problema neurológico, ou por situações traumatizantes na infância, ou até mesmo pelo uso de 

álcool e de outras drogas. 

Novellino e Bertho (2017), consonantemente, destacam que o autor Johnson (1995) 

aborda o conceito de “terrorismo patriarcal”, o qual representa a relação patriarcal de direitos 

aos homens sobre as mulheres, que, além do uso da violência, prevê a subordinação 

econômica, as ameaças, o isolamento e outras táticas de controle. 

Vale ressaltar que Novellino e Bertho (2017) deixam claro que a violência de gênero 

é aliada ao terrorismo patriarcal, que é algo socialmente imposto ao papel da masculinidade. 

A relação de poder sobre a mulher, a hierarquia são apoiadas pelas estruturas sociais e 

institucionais que reforçam e perpetuam esses estigmas sobre o papel do homem.  

As autoras (2017) destacam que a mulher precisa perceber que está inserida em uma 

situação de violência, já que, muitas das vezes, isso se torna algo tão naturalizado dentro da 

sociedade que a vítima demora a reconhecer a situação que vivencia e, consequentemente, 
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demora a tomar iniciativa para ultrapassar os limites da esfera privada. Se a mulher 

conscientiza-se de sua realidade de opressão e compartilha com familiares, amigos, assim 

como com os policiais, poderá ser convencida a abandonar uma relação abusiva. 

De acordo com a pesquisa realizada por Novellino e Bertho (2017, p. 244, 248) sobre 

a população feminina do Estado do Rio de Janeiro, as  mulheres negras são as que mais 

sofrem violência (51,52%), em comparação com as demais  (47,49% brancas, e 0,29% 

orientais ou indígenas). Em relação à escolaridade, 50% das vítimas têm baixo nível de 

escolaridade. Tende em vista a ocupação, 28,2% das vítimas negras exercem a função de 

donas de casa. Vale ressaltar que esses dados levam em consideração apenas as mulheres que 

registraram boletim de ocorrência na delegacia. 

A partir desses dados, as autoras alegam que especificidades significativas serão 

encontradas nas mulheres negras, relacionadas ao nível de escolaridade e ocupação, pois se 

uma das condições para a mulher vítima de violência sair desse contexto é a autonomia 

econômica, a população feminina negra terá mais dificuldade, por conta disso, de transpor 

essa barreira. 

Conclui-se, a partir de Silva (2014), que, apesar de todas as mulheres sofrerem com a 

questão da desigualdade de gênero, ela é vivida de formas diferentes, de acordo com suas 

condições materiais, ou seja, a classe social as divide. A opressão vivenciada pelas mulheres 

pobres e negras acaba sendo uma realidade cotidiana. 

Constitui-se um grande desafio, portanto, a luta pela garantia dos direitos humanos, 

justamente por ser típico da postura liberal a culpabilização do indivíduo pela situação em que 

se encontra, retirando, dessa forma, a dimensão coletiva da questão social e desonerando a 

sociedade de classes (capitalismo) da responsabilidade na produção das desigualdades sociais. 

Na prática, o discurso de culpabilização do indivíduo vai além da esfera ideológica, pois é 

perpetrado nas normatizações, nas legislações.  

Cisne (2015) enfoca que os direitos humanos compõem um alicerce jurídico e 

político ao redor da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que define: 

 

Art. 1º  
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados 

de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade.  
Art. 2º  
1.Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, 

sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou 

social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição (ONU, 1998).   
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A afirmação do artigo 1º em relação à necessidade da garantia da dignidade faz com 

que compreendamos os direitos humanos não apenas como civis e políticos, mas também 

sociais, econômicos, reprodutivos, ambientais, culturais e sexuais. 

Cisne (2015) questiona as condições de garantia dos direitos previstos na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em uma sociedade patriarcal, racista, desigual. A autora 

deixa claro que garantir os direitos do ponto de vista da normatização é importante, mas 

insuficiente, caso não haja essa garantia na prática. 

Saffioti (2004, p. 54) afirma que, “do mesmo modo como as relações patriarcais, 

suas hierarquias, sua estrutura de poder contaminam toda a sociedade, o direito patriarcal 

perpassa não apenas a sociedade civil, mas impregna também o Estado”. O direito patriarcal, 

portanto, ultrapassando os domínios da esfera privada, tomando todas as dimensões da vida 

social, inclusive a esfera do Estado. 

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu artigo 5º, caput e inciso I, sobre o 

princípio constitucional da igualdade, que determina: 

 
Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 
seguintes: 
 I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição (BRASIL, 1988). 
 

Para pensar as respostas dadas pelo Estado à questão social na modernidade, 

Iamamoto (2001) elenca quatro aspectos que estão diretamente ligados entre si. O primeiro é 

que, dentro desse regime de acumulação (capitalismo), a sociedade irá passar por crises 

cíclicas, ocasionando diretamente a escassez de recursos, que repercute na redução de 

empregos, de políticas públicas e, consequentemente, no agravamento da questão social. O 

segundo é a flexibilização, a partir do modo de “acumulação flexível” dos processos de 

produção, atingindo os direitos sociais e trabalhistas. O terceiro aspecto é a mudança da 

relação entre o Estado e a sociedade civil, que reduz o papel do Estado, restringindo os gastos 

sociais com a justificativa neoliberal da crise, e o direcionando cada vez mais para os 

interesses econômicos e políticos de certos grupos e segmentos sociais. O último aspecto 

destacado é o fato de que essas ações neoliberais não atingem apenas aos aspectos 

econômicos e políticos, mas também as formas de sociabilidade, pois se culpabiliza o 

indivíduo pelo problema social que ele está inserido, na compreensão de que cada um é 

“livre” para assumir suas responsabilidades perante uma sociedade desigual. 

 



29 

 

2.2 Marcos legais e serviços públicos de atendimento à mulher vítima de violência 

doméstica  

 

Segundo Carvalho (2012 apud Costa 2013), há mais de três décadas, os movimentos 

feministas começaram a ganhar grande destaque na dimensão social, dando visibilidade à 

situação da violência contra mulher. Um desses acontecimentos foi justamente a criação da 

Lei Maria da Penha (Lei nº. 11.340/2006), em homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes, 

que foi violentada por vários anos, chegando a ficar paraplégica devido às tentativas de 

homicídio que sofreu. A partir dessa história, foram elaboradas iniciativas para denunciar os 

abusos e buscar os direitos das várias mulheres que vivenciam situações de impotência que 

seus agressores as impõem. 

Segundo Melo e Rodrigues (2017), a Lei Maria da Penha tem como mecanismos: 

caracterizar as diversas formas de violência – violência física, psicológica, patrimonial, sexual 

e moral; criar medidas protetivas de urgência; estabelecer os procedimentos que deverão ser 

utilizados para o atendimento dos policiais às mulheres; prever a prisão preventiva e/ou em 

flagrante do agressor; inserir o parceiro agressor, por meio do encaminhamento à programas 

de recuperação e reeducação; recomendar medidas integradas de prevenção da violência 

doméstica e familiar; assegurar a inclusão da mulher em situação de violência no cadastro de 

programas assistenciais de transferência de renda em todas as esferas de governo; proibir que 

os crimes sejam punidos com pagamento de cestas básicas ou multas, dentre outras medidas.  

É importante destacar que os serviços prestados às mulheres vítimas de violência 

devem operar de forma integrada, ou seja, incluir sempre os poderes Legislativo, Executivo e 

Judiciário, bem como as políticas de saúde, segurança pública, assistência social, entre outros. 

A Lei nº. 11.340/2006 versa sobre o enfrentamento da violência contra a mulher no 

âmbito do Estado, prevendo ações de caráter preventivo e protetivo, conforme descreve:  

 
Art. 8o A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais, tendo por 

diretrizes: 

I - a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, 
educação, trabalho e habitação; 

II - a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes, 

com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 

consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para 

a sistematização de dados, a serem unificados nacionalmente, e a avaliação periódica 

dos resultados das medidas adotadas; 

III - o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da 

pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou 
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exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido no inciso 

III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e no inciso IV do art. 221 da Constituição 

Federal; 

IV - a implementação de atendimento policial especializado para as mulheres, em 

particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; 

V - a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em 

geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres; 

VI - a celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos 

de promoção de parceria entre órgãos governamentais ou entre esses e entidades 
não-governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de 

erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher; 

VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas 

enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia; 

VIII - a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 

irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de 

raça ou etnia; 

IX - o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 

conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e 

ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

Art. 9o A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será 

prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei 

Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de 

Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção, e 

emergencialmente quando for o caso. 

§ 1o  O juiz determinará, por prazo certo, a inclusão da mulher em situação de 

violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo 

federal, estadual e municipal. 

§ 2o  O juiz assegurará à mulher em situação de violência doméstica e familiar, para 

preservar sua integridade física e psicológica: 
I - acesso prioritário à remoção quando servidora pública, integrante da 

administração direta ou indireta; 

II - manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de 

trabalho, por até seis meses. 

§ 3o  A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar 

compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e 

tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de emergência, a profilaxia das 

Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos 

de violência sexual (BRASIL, 2006). 

 

Ao Sistema Único de Assistência Social, cujas bases operacionais foram previstas 

pela primeira vez na Norma Operacional Básica NOB-SUAS 2005, pertence o Serviço de 

Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI). Esse programa é 

oferecido no Centro de Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) como parte 

das ações desenvolvidas no nível da Proteção Social Especial, sendo direcionado ao 

atendimento de demandas relacionadas à violação de direitos humanos e rompimento de 

vínculos familiares e com a comunidade.  

Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o PAEFI trabalha na 

direção de oferecer atenção e orientação na promoção de direitos, na preservação e no 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art1iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art3iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art221iv
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm#art221iv
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fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais, além do fortalecimento da 

função protetiva das famílias em relação as condições que as vulnerabilizam. Dentre os 

usuários que o PAEFI atende, estão as famílias e indivíduos que vivenciaram violência física, 

psicológica e negligência; violência sexual: abuso e/ou exploração sexual. Os serviços 

oferecidos pelo programa têm por objetivos, dentre outros, contribuir para romper com 

padrões violadores de direitos no interior da família, para a reparação de danos e da incidência 

de violação de direitos, e prevenir a reincidência de violações de direito.  

Esse serviço PAEFI consta na Lei Orgânica de Assistência Social, como se vê 

adiante:  

Art. 24-A.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família 
(Paifi), que integra a proteção social básica e consiste na oferta de ações e serviços 

socioassistenciais de prestação continuada, nos Cras, por meio do trabalho social 

com famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de prevenir o 

rompimento dos vínculos familiares e a violência no âmbito de suas relações, 

garantindo o direito à convivência familiar e comunitária. (Incluído pela Lei nº 

12.435, de 2011) 

Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do Paif. 

(Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) 

Art. 24-B.  Fica instituído o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a 

Famílias e Indivíduos (Paefi), que integra a proteção social especial e consiste no 

apoio, orientação e acompanhamento a famílias e indivíduos em situação de ameaça 

ou violação de direitos, articulando os serviços socioassistenciais com as diversas 
políticas públicas e com órgãos do sistema de garantia de direitos (Incluído pela Lei 

nº 12.435, de 2011). 
Parágrafo único.  Regulamento definirá as diretrizes e os procedimentos do 

Paefi (Incluído pela Lei nº 12.435, de 2011) (BRASIL, 2011). 

 

A Política Nacional da Assistência Social (PNAS), instituída por meio da Lei nº 

8.742, tem por objetivo incorporar as demandas presentes na sociedade brasileira no que tange 

à responsabilidade política, objetivando tornar claras suas diretrizes na efetivação da 

assistência social como direito de cidadania e responsabilidade do Estado. 

Consta na PNAS que, a partir do desafio de enfrentar a questão social, a 

descentralização permitiu o desenvolvimento de formas inovadoras e criativas na sua 

implementação, gestão, monitoramento, avaliação e informação. No entanto, a compreensão 

de que a gestão democrática vai muito além de inovação gerencial ou de novas tecnologias é 

bastante limitada neste País. A centralização ainda é uma marca a ser superada. 

Dentro das instituições, a PNAS tem que garantir que seja realizado um atendimento 

aos usuários através desses tópicos a seguir:  

 
I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; III – 

Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12435.htm#art2
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serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade (BRASIL, 2004). 
 

A proteção social das instituições de assistência deve garantir as seguintes 

seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de acolhida; de 

convívio ou vivência familiar. Portanto, a proteção baseia-se nesses tipos: 

 
Segurança de sobrevivência ou de rendimento e de autonomia: através de benefícios 

continuados e eventuais que assegurem: proteção social básica a idosos e pessoas 

com deficiência sem fonte de renda e sustento; pessoas e famílias vítimas de 

calamidades e emergências; situações de forte fragilidade pessoal e familiar, em 

especial às mulheres chefes de família e seus filhos. 
Segurança de convívio ou vivência familiar: através de ações, cuidados e serviços 

que restabeleçam vínculos pessoais, familiares, de vizinhança, de segmento social, 

mediante a oferta de experiências socioeducativas, lúdicas, socioculturais, 

desenvolvidas em rede de núcleos socioeducativos e de convivência para os diversos 

ciclos de vida, suas características e necessidades.  
Segurança de acolhida: através de ações, cuidados, serviços e projetos operados em 

rede com unidade de porta de entrada destinada a proteger e recuperar as situações 

de abandono e isolamento de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, 

restaurando sua autonomia, capacidade de convívio e protagonismo mediante a 

oferta de condições materiais de abrigo, repouso, alimentação, higienização, 

vestuário e aquisições pessoais desenvolvidas através de acesso às ações 

socioeducativas (PNAS, 2004). 
 

Em relação às políticas de atendimento às mulheres em situação de violência, 

Silveira (2006) afirma que essas tiveram início no começo dos anos 80, tendo como trabalho 

pioneiro o SOS Mulher de São Paulo, que se estendeu logo em seguida para outros estados, 

como Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

Os SOS eram organizações não-governamentais feministas que se destacaram por 

terem surgido em uma época em que não existia qualquer política pública de atendimento às 

mulheres em situação de violência. 

Vale ressaltar que a criação do primeiro SOS Mulher no Brasil ocorreu em um 

contexto de lutas e mobilizações feministas contra a impunidade dos responsáveis pelos 

assassinatos de mulheres, além de ser um período de luta pela redemocratização do país. 

É importante frisar, a partir de Silveira (2006), que o modelo do SOS de atendimento 

à mulher serviu de inspiração para a criação de centros de referência governamentais ou não, 

contendo neles equipe multidisciplinar. 

Desde o início da década de 80 até os dias atuais, foram e estão sendo criados 

serviços específicos para essa demanda, que constituem a rede de atendimento às mulheres 

em situação de violência, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Enfretamento à 

violência contra às mulheres.  
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Outro ponto a ser ressaltado é que, até o final da década de 90, o modelo central das 

políticas para a demanda da violência contra mulher se resumia a delegacias e casas-abrigo. 

Foi somente após os anos 90, que os centros de referência se destacaram nas políticas de 

enfrentamento a esse problema. 

A Lei Maria da Penha trouxe avanços significativos e exigiu um novo tratamento do 

sistema de justiça em relação à violência doméstica e familiar contra a mulher. Além disso, a 

Lei introduziu, na sua normatização, diversos tratados e convenções internacionais de 

proteção aos direitos humanos, inserindo, assim, a Convenção sobre Eliminação de Todas as 

Formas de Discriminação contra a mulher (CEDAW), em 1984, e a Convenção 

Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a violência contra a mulher – Convenção de 

Belém do Pará, em 1995. 

Dessa forma, como já foi dito anteriormente, a Lei Maria da Penha representou 

grandes avanços sobre o enfrentamento à violência contra mulher. Como exemplo, a partir 

dessa lei foi criado o Juizado de Violência Doméstica e Familiar, tendo esse instrumento 

competência cível e criminal para conhecer e julgar as causas decorrentes da prática de 

violência doméstica e familiar contra a mulher.  

O texto legal representou uma evolução, tendo como destaque a criação dos Juizados 

Especiais Criminais, cujos efeitos anteriores eram de banalização e perpetuação das situações 

de violência. Sendo assim, sua promulgação ocorreu devido a uma grande mobilização crítica, 

principalmente pelo movimento feminista, em relação à forma com que a violência doméstica 

era tratada pelos Juizados. 

Vale lembrar que o artigo 2º da Lei deixa nítido que ela está ao alcance de todas as 

mulheres “independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível 

educacional, idade e religião” (BRASIL, 2006), reafirmando, portanto, que os direitos 

fundamentais da pessoa humana devem ser garantidos a todas as mulheres.  

Nesse contexto da criação da Lei 11.340/2006, a Secretaria Especial de Políticas para 

as Mulheres (SPM), em 2006, formulou uma norma técnica para os centros de referência de 

atendimento às mulheres em situação de violência. O objetivo dessa norma técnica foi que os 

centros de referência se tornassem mecanismos essenciais da política de prevenção e 

enfretamento da violência, funcionando como porta de entrada para o atendimento de 

mulheres em situação de violência física, psicológica e sexual decorrente de relações de afeto, 

de trabalho ou cometida por desconhecidos, tendo como foco os atendimentos, a ruptura da 

situação de violência e a construção da cidadania por meio de uma abordagem interdisciplinar 

(psicológico, social, jurídico, de orientação e informação). 
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De acordo com Silveira (2006), é de extrema importância esclarecer que o papel dos 

serviços realizados nos centros de referência são os de intervir para fazer cessar a situação de 

violência, porém respeitando o direito de escolha da mulher e fortalecendo sua autoestima, 

para que, posteriormente, ela possa dar continuidade aos encaminhamentos. 

As Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher foram criadas na década de 

80, primeiramente em São Paulo. A mobilização feminista de incentivo à denúncia contra a 

violência foi fundamental nesse processo, uma vez que  as delegacias comuns recebiam esses 

relatos de maneira inadequada. 

Assim, as delegacias de mulheres demonstram, por meio dos atendimentos, o grande 

problema da violência contra a mulher, principalmente em relação ao afastamento dos 

parceiros e à ruptura do ciclo de violência. Esses dilemas estão presentes até os dias de hoje, 

justamente no que diz respeito à interlocução entre policiais e vítimas, sendo essas as mais 

prejudicadas por conta do preconceito dos policiais, que, por muitas vezes, as estigmatizam e 

naturalizam a situação de violência. Nesse sentido, em 2006, a Secretaria Nacional de 

Segurança Pública do Ministério de Justiça e a Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres criaram a norma técnica de padronização dos procedimentos e atendimentos nas 

DEAMs. 

Outro equipamento importante na política de atendimento são as casas-abrigo. Esse 

equipamento foi criado primeiramente para casos em que a mulher corre risco eminente de 

morte, ou seja, quando sua permanência na residência própria pode atingir sua integridade e a 

de seus filhos. Vale ressaltar que o conceito de abrigamento foi ampliado a partir da sanção da 

Lei Maria da Penha. Assim, em 2011, o documento “Diretrizes Nacionais de Abrigamento às 

Mulheres em Situação de Violência” redefiniu as orientações sobre o assunto, ampliando os 

serviços anteriormente expostos (albergues, casas-abrigo, casas de passagem, casas de 

acolhimento provisório de curta duração), incluindo, portanto, como medidas de acolhimento, 

os programas e benefícios. 

Nesse sentido, o documento frisa que o processo de desabrigamento deve ser 

acompanhado pelo centro de referência em consonância com a casa-abrigo, articulando, nessa 

perspectiva, a mulher em programas sociais, sejam eles de habitação ou de transferência de 

renda. Compõem a rede de atendimento à mulher em situação de violência os seguintes 

serviços expostos: Centros de Referência de Atendimento à Mulher, Núcleos de Atendimento 

à Mulher, Casas-Abrigo, Casas de Acolhimento Provisório, Delegacias Especializadas de 

Atendimento à Mulher (DEAMs), Núcleos ou Postos de Atendimento à Mulher nas 

Delegacias Comuns, Polícia Civil e Militar, Instituto Médico Legal, Defensorias da Mulher, 



35 

 

Juizados de Violência Doméstica e Familiar, Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180, 

Ouvidoria da Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Serviços de Saúde voltados 

para o atendimento dos casos de violência sexual e doméstica, Posto de Atendimento 

Humanizado nos Aeroportos, Núcleo da Mulher da Casa do Migrante. 

Não podemos deixar de mencionar, também, que os serviços não especializados 

integram o atendimento à mulher em situação de violência, funcionando como porta de 

entrada o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e o CREAS, hospitais gerais, 

Programa Saúde da Família, delegacias comuns e Polícia Militar. 

Outro avanço no âmbito do enfrentamento a violência contra mulher foi a aprovação 

da Lei de Feminicídio (nº. 13.104/2015), auxiliando, dessa forma, o combate ao homicídio de 

mulheres, seja ele pela violência doméstica ou familiar ou por discriminação pela condição de 

mulher.  

Segundo o Mapa da Violência contra Mulher (2018), o alto número de assassinatos 

de mulheres em virtude do gênero representa um problema global. A temática apresenta 

poucas variações entre as diferentes sociedades e culturas e se caracteriza como crime de 

gênero por conter traços de ódio, da necessidade de destruição da vítima, além de vir, algumas 

vezes, acompanhado de atos de violência sexual, tortura e mutilação da vítima antes ou depois 

do assassinato. 

Sendo assim, o feminicídio, ao ser incluído no Código Penal, foi inserido no grupo 

de crimes hediondos, tal como o estupro, o genocídio e o latrocínio, entre outros, tendo como 

pena prevista reclusão que pode ir 12 a 30 anos. Vale ressaltar que essa Lei foi criada devido a 

uma recomendação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), devido à 

investigação realizada sobre a violência contra as mulheres nos estados brasileiros, entre 

março de 2012 e julho de 2013, motivada pelo Mapa da Violência contra Mulher (2018). 

O apanhado feito acima diz respeito aos serviços de combate à violência contra 

mulher previstos em diversas normas legais de âmbito nacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esse estudo monográfico, como já mencionado, tem por objetivo alcançar a 

problematização da violência doméstica contra mulher como fenômeno social e as suas 

particularidades na contemporaneidade. 

As questões trazidas no início do estudo foram explicitadas e discutidas no 

desenvolvimento do trabalho, tendo como norte que a violência doméstica ocorre devido à 

desigualdade de gênero. Gênero, como se viu, é utilizado tanto para descrever as categorias 

mulher e homem quanto para analisar as relações estabelecidas entre ambos. Para 

compreender a violência doméstica, é de extrema importância entender tal conceito, 

justamente porque a violência doméstica é praticada por conta da diferença, da desigualdade 

social entre mulheres e homens, que estrutura a hierarquização patriarcal. 

As mulheres sempre foram condicionadas pela sociedade a serem passivas e 

submissas, tendo, portanto, que suportar a agressão do marido, companheiro, justamente pela 

imposição de estereótipos sociais, sendo as meninas condicionadas, desde crianças, a se 

tornarem obedientes, frágeis, úteis, delicadas e sem sexualidade, enquanto aos meninos são 

condicionados à virilidade, à agressividade e a serem os protagonistas. Diante disso, Saffioti 

(2004) afirma que a violência masculina tornou-se um importante meio de controle social, 

cuja função precípua consiste na domesticação das mulheres. 

Dessa forma, a violência doméstica representa uma ferramenta de poder e de controle 

social para que os interesses dos homens se sobreponham aos das mulheres. Nesse sentido, 

esse problema foi naturalizado. Até os dias atuais vemos sinais disso em frases amplamente 

repetidas, por exemplo, “o que a senhora fez pra ele te bater?”, “ela provocou”, “é mulher de 

malandro, eles se merecem”, ou seja, por mais que os movimentos feministas reivindiquem ao 

Estado a necessidade de políticas públicas, uma parcela da sociedade ainda responsabiliza a 

mulher pela violência sofrida, minimizando a gravidade da questão. 

Vale ressaltar que foi a partir das lutas, das reivindicações feministas objetivando 

denunciar a dominação masculina e problematizar as relações sociais entre homens e 

mulheres que se alcançaram conquistas em relação aos direitos das mulheres. O Estado 

passou a dar ênfase à questão da violência, tirando-a do espaço privado para ser inserida como 

um problema da agenda pública e governamental, criando políticas públicas específicas para o 

assunto. 

Nesse cenário de avanços, profissionais têm sido chamados a trabalhar com situações 

de violência em instituições como: Centros de Referência em Atendimento às Mulheres em 



37 

 

Situação de Violência (CREMVs), Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher, Centros de Referência Especializados em Assistência Social (CREAS), mais 

especificamente no Serviço de Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI); 

junto aos protocolos da violência em Hospitais, Maternidades, Postos de Saúde, Delegacias. 

Nessa perspectiva, a violência doméstica contra a mulher apresenta-se como um 

fenômeno de grande relevância para o Serviço Social, pois dissemina a negação de direitos 

dos indivíduos. Assim, analisados alguns fatores que estão intrinsicamente ligados a esse 

problema social. 

Cabe, portanto, aos profissionais da área de enfrentamento à violência contra mulher 

informá-las sobre seus direitos, sobre a importância de se fazer o registro de ocorrência, além 

de oferecer acolhida na casa-abrigo. É fundamental, também, que as instituições de 

enfrentamento à violência contra mulher garantam o acesso aos direitos violados, 

principalmente o cumprimento dos  direitos humanos. 

A violência contra a mulher, em síntese, consiste nas imposições do patriarcalismo 

(sentimento de posse masculina) à mulher, sobrepondo-se ao seu poder de decisão sobre seu 

corpo, sobre suas escolhas.  

É indispensável, portanto, romper com a naturalização da violência doméstica para, 

assim, alcançarmos plenamente o estado de direito, trabalhando sempre na perspectiva de 

refletir a realidade concreta da violência doméstica contra mulheres, pois é imprescindível 

construirmos pensamentos que vão dialogar com a realidade vivenciada por elas, para 

consequentemente procurarmos saídas emancipadoras. 
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