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É, dizem que não é pra você 

Essa história de vencer 

E sonhar e conquistar 

Eu digo que é pra você 

Essa história de vencer 

De sonhar e conquistar 

 

Eles querem forjar heróis 

Pra manter o povo sem voz 

[...] Duro é saber que o país 

que almejo 

Já foi vendido por um baixo 

preço 

 

Então façam das flores 

navalhas 

Que farei das canções 

baionetas 

A verdade é o todo e o todo é 

povo 

Meu povo é sofrido e não 

foge da luta 

Pois em casa de menino de 

rua 

O último a dormir apaga lua 

 

Vai, que eu quero encontrar 

este lugar 

E possa dizer: "valeu a pena 

de vez” 

   Vai ser assim, senhor. 

(Criolo) 

 

 



 
 

 
 

RESUMO 

O trabalho a seguir, irá apresentar em três capítulos questões interligadas ao 

assunto principal que é a relação entre a religião protestante e a violência contra a mulher 

no Brasil. Falaremos sobre a história dos movimentos feministas no Brasil e no mundo, a 

importância da luta feminina para a construção dos movimentos sociais, além das 

transformações de alguns movimentos em Organizações Não Governamentais. Também 

abordaremos a questão da violência doméstica contra a mulher, como uma das formas de 

expressão, assim como o ciclo de violência vivido pelas mulheres. A importância da Lei 

Maria da Penha, seus limites e suas contribuições positivas para a legislação no país 

também são abordadas nesta pesquisa. A discussão sobre a religião protestante no Brasil, 

sua expansão e sua relação com os fiéis, foi explorada neste trabalho, com o objetivo de 

refletirmos sobre como a religião influencia a vida das pessoas. E por fim, contemplamos 

nesta pesquisa, trechos e relatos de entrevistas realizadas com mulheres evangélicas 

vítimas de violência doméstica, com o intuito de mostrar como essa realidade está 

presente no cotidiano brasileiro, além de entrevistas com profissionais da área da saúde e 

pastores evangélicos, que contribuíram positivamente para o desenvolvimento deste 

trabalho.  
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho, foi realizado a partir de uma ideia, projetada no início da fase de 

estágio obrigatório do curso de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense, onde 

realizei as quatro etapas no Centro Especializado em Atendimento à Mulher em Rio das 

Ostras, cidade localizada na baixada litorânea do estado do Rio de Janeiro. Um dado que 

sempre me chamou a atenção, no campo de estágio, era que o número de mulheres 

evangélicas atendidas vítimas de violência doméstica era bastante amplo, em relação às 

outras religiões declaradas pelas usuárias do serviço. Isso despertou em mim o desejo de 

buscar compreender uma possível relação entre a religião protestante e suas diversas 

variações com a violência contra a mulher.  

Através de livros, pesquisas, artigos, estatísticas, redes sociais, palestras, sites, 

conversas informais com os atores da situação de violência e principalmente a partir das 

entrevistas realizadas por mim com vítimas de violência doméstica da religião evangélica, 

pastores, assistente social e médico, pude produzir este trabalho, que com muito esforço, 

espero contribuir para a busca de uma sociedade – mesmo que num futuro distante – 

erradicada de violência.  

Inicio este trabalho, destacando no primeiro capítulo o resgate da história da luta 

feminina no mundo, através dos movimentos feministas e de sua trajetória, até a sua 

expansão e sua chegada ao Brasil. Também vou destacar mulheres importantes para a 

história feminista e para a construção dos movimentos no país, além de autoras e obras 

extremamente importantes para a literatura e empoderamento feminino. Além disso, 

também apresento um questionamento, sobre as transformações que alguns movimentos 

sociais passaram no país, sobretudo os movimentos feministas, adaptando-se à lógica 

capitalista, e transformando-se em Organizações Não Governamentais (ONGS).  

Ainda no Capítulo I, há uma breve reflexão acerca das políticas públicas voltadas 

para as mulheres no Brasil e os avanços que a Constituição de 1988 proporcionou para as 

mulheres no país. Ao final do capitulo, discutirei sobre o feminismo na 

contemporaneidade, e sobre como a internet e as redes sociais tem influenciado as 

mulheres e dado voz as mesmas, iniciando um processo de unificação feminina para uma 

grande causa que é a violência contra a mulher, e contra o machismo e a opressão na 

sociedade brasileira. 
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No segundo capítulo, irei explanar sobre a violência contra a mulher, mais 

especificamente na esfera doméstica e seus rebatimentos na sociedade, além de tratar 

sobre a luta feminina desde a formação da família e do patriarcado presente até hoje na 

sociedade brasileira. As primeiras ações de prevenção à violência contra mulher e os 

mecanismos públicos de proteção também estão abarcadas no segundo capítulo, assim 

como um assunto de extrema importância para a luta feminina, a história da senhora Maria 

da Penha, que após anos de sofrimento com seu companheiro, conseguiu mudar a 

legislação de um país, enfrentando diversos obstáculos para a implementação da Lei 

11.340/2006, a Lei Maria da Penha, que pune o agressor nas situações de violência contra 

a mulher. Veremos as falhas nesta lei e o que ela proporcionou de positivo para as 

mulheres vítimas de violência. O ciclo da violência e como ele se desenvolve, os efeitos 

e sintomas da violência para a mulher e dados sobre os gastos com políticas públicas 

poderão ser encontrados neste capítulo.  

O terceiro e último capítulo abarca uma série de elementos fundamentais, e 

interliga todos os anteriores. Nele será tratado mais profundamente sobre a violência 

contra a mulher, no segmento evangélico no nosso país. O surgimento do protestantismo 

com Lutero, sua expansão pelo mundo até a chegada ao Brasil e sua consolidação em 

território nacional, é extremamente importante para o entendimento de toda uma 

conjuntura por trás da religião em si. Por isso, esta questão será abordada neste trabalho, 

assim como o desenvolvimento da religião protestante dentro da sociedade capitalista e 

na formação dos sujeitos envolvidos e dependentes da mesma, observando ao mesmo 

tempo o seu crescimento entre a população brasileira. Trarei também, brevemente, a 

análise de Marx sobre a religião e sua reflexão acerca da mesma para a sociedade de 

classes.  

No Capítulo III, além dos elementos citados acima, refletirei sobre a igreja 

protestante como um símbolo de prosperidade na sociedade contemporânea em busca da 

realização pessoal e do alcance das riquezas e bens materiais tão desejados no modo de 

produção capitalista em que estamos inseridos.  

Finalmente, nesse último capítulo, discutirei sobre a relação entre a religião 

protestante e a violência doméstica contra a mulher, os “respaldos” dados pela própria 

Bíblia e exporei alguns relatos e trechos das entrevistas realizadas por mim com mulheres 

evangélicas vítimas de violência doméstica, além das entrevistas realizadas com pastores, 

assistente social e com um médico da rede pública de saúde do Estado do Rio de Janeiro.  
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É importante ressaltar que, neste trabalho, o principal interesse é entender de que 

forma a mulher brasileira do segmento evangélico vem lidando com a questão da 

violência praticada contra ela, e de que forma ela busca uma alteração deste cenário; qual 

é o instante em que a mesma entende que as suas ações devem acontecer para além da fé. 

Neste trabalho será possível observar e refletir acerca da violência contra mulher, e 

principalmente, atentar sobre como o país vem lidando com essa situação, que tende a 

crescer se não houver nenhuma medida rápida a ser tomada. Como conclusão (porém 

totalmente passível de alteração futura, com objetivo de alcançar melhorias), veremos 

propostas feitas por mim para a uma possível diminuição desta realidade. 
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CAPÍTULO I 

O FEMINISMO NO MUNDO E NO BRASIL 

1.1- Breve histórico do feminismo no mundo  

O feminismo como processo de empoderamento de mulheres na sociedade vem 

se desenvolvendo ao longo das décadas, e na atualidade, está ganhando cada vez mais 

espaço e notoriedade. Podemos observar assuntos que perpassam o cotidiano feminino 

como família, filhos, casa, trabalho, sexualidade, feminilidade e violência sendo 

discutidos a todo momento, seja em grupos, palestras, faculdades, escolas, igrejas, rodas 

de amigas (os), mídias sociais, entre outros. Porém, para que possamos compreender 

como esses assuntos puderam ser tratados na atualidade, é necessário resgatarmos 

historicamente a luta da mulher na sociedade. O movimento feminista tem grande 

atribuição positiva no que se refere ao encorajamento e sustento das conquistas femininas 

nessa sociedade. Contudo, a mulher contemporânea ainda está em busca de melhores 

condições e respostas eficazes no que se refere à garantia de direitos e a liberdade − em 

seus múltiplos aspectos. 

 Nesse sentido, pode se conhecer o movimento feminista a partir de duas vertentes: 

da história do feminismo, ou seja, da ação do movimento feminista, e da produção teórica 

feminista nas áreas da História, Ciências Sociais, crítica literária, entre outras. Por esta 

sua dupla característica, tanto o movimento feminista quanto a sua teoria transbordaram 

seus limites, provocando um interessante embate e reordenamento de diversas naturezas 

na história dos movimentos sociais e nas próprias teorias das Ciências Humanas em geral. 

(PINTO, 2010).  

No século XVIII, em 1791, a Declaração dos Direitos da Mulher, escrita por 

Olympe de Gouges1, foi um importante e pioneiro passo dado pelas mulheres nesse 

momento de luta. A Declaração dos Direitos da Mulher fora elaborada durante o contexto 

da Revolução Francesa, e citava itens como o direito ao voto feminino, a liberdade 

profissional e, sobretudo, a igualdade de direitos. 

[...] A “Declaração dos direitos das mulheres e da cidadã” (1791), é uma 

resposta-provocação à “Declaração dos direitos dos homens e do cidadão”, no 

qual se argumentava que todos os direitos conferidos aos homens, enumerados 

pelos revolucionários de 1789, também pertenciam às mulheres. Pelo 

                                                           
1 Olympe de Gouges foi uma grande inspiradora para a luta feminina, pois seus escritos influenciaram as 

primeiras ondas feministas pela Europa.  
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pioneirismo e ousadia de suas ideias libertárias, Olympe foi severamente 

condenada: morreu guilhotinada em 3 de novembro de 1793. (BELNHAK E 

DIAS, 2012) 

 

Em seus escritos, Olympe deixa claramente uma mensagem para as mulheres da 

época, podendo ser contextualizada na atualidade sem nenhuma perda, uma vez que sua 

fala corresponde à um contexto de luta e de empoderamento feminino, ou seja, uma 

questão que vem amplamente se desenvolvendo.  

 

Mulher, desperta-te; a força da razão se faz escutar em todo o universo; 

reconhece teus direitos. O poderoso império da natureza não está mais envolto 

de preconceitos, de fanatismo, de superstição e de mentiras. A bandeira da 

verdade dissipou todas as nuvens da tolice e da usurpação. O homem escravo 

multiplicou suas forças e teve necessidade de recorrer às tuas, para romper os 

seus ferros. Tornando-se livre, tornou-se injusto em relação a sua companheira. 

(GOUGES,1791, p.5 e 6) 

 

Nesse contexto, em 1792, Mary Wollstonecraft2, publicaria a Reivindicação dos 

Direitos da Mulher, uma marcante obra que fala sobre a importância da igualdade de 

direitos entre homens e mulheres e uma densa crítica ao casamento, onde relata que para 

as mulheres serem livres de verdade, elas deveriam ficar longe desse sacramento. Além 

disso, em sua obra ela enfatiza a educação como o principal meio de progresso feminino, 

e também “como o caminho para as mulheres conquistarem um melhor status econômico, 

social e político, defendendo a igualdade na formação de homens”.  (MIYAMOTO e 

KROLING, 2014, p.468) 

Podemos refletir também acerca do movimento sufragista, no qual mulheres da 

Inglaterra se uniram, em meados do século XIX para lutarem a favor da garantia do direito 

ao voto. Enfrentando grandes obstáculos, as mulheres lutavam para assegurar esse direito 

civil elementar perante um universo de início da industrialização e desenvolvimento, em 

face de um governo autoritário no que se refere às ações e contestações femininas de 

cidadania. Nesse sentido, o vanguardismo feminino como organização em massa 

acontece pioneiramente com a luta para a conquista do direito ao voto, na Inglaterra no 

final do século XIX, onde as mesmas se organizaram para reivindicar essa pauta tão 

importante para a sociedade - a qual era totalmente blindada pelo machismo e intolerância 

perante as causas femininas de uma forma geral.  

                                                           
2 Escritora feminista britânica que lutava pelo direito das mulheres no século XVIII.  
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A história do feminismo é registrada em sucessivas ondas. A primeira onda foi 

o Movimento Sufragista, a luta pelo voto feminino, [...] precedida pela 

conquista do direito da mulher à educação. A segunda onda foi o movimento 

de Libertação das Mulheres, na década de 1960. (CARVALHO, 2009, p.15) 

 

É importante destacar que o sufrágio3 feminino ocorreu em diferentes anos em 

cada lugar do mundo. Países como Inglaterra, Estados Unidos, Espanha, Turquia, 

Portugal e o Brasil, inclusive, só concederam direito ao voto às mulheres no início do 

século XX. 

“A Mística Feminina”, de Betty Friedan é uma obra singular na qual muitas 

feministas beberam na fonte e impactou toda uma geração de mulheres. A autora, em 

1963, faz essa publicação que nada mais é que uma profunda análise sobre a mulher em 

diversos aspectos sociais. Ela introduz a discussão sobre o papel que a mulher 

desempenhava em meados do século XX, como a dona de casa perfeita e a esposa ideal, 

onde tudo o que era produzido na época, era voltado para reforçar esse ideal, de que a 

função social da mulher era cuidar da casa, do marido e dos filhos com excelência, além 

de deixar de lado a idealização de estudos e trabalho, para que seu posto de “mulher 

perfeita” fosse inalterado. Friedan vai discutir também a questão de como as mulheres 

abandonaram as universidades, receando que sua cultura e inteligência pudessen afastar 

os homens e a possibilidade de casamento, num sentido opressor. 

Os decoradores planejavam cozinhas com murais de mosaico e quadros 

originais, pois a cozinha transformara-se no centro da vida feminina. Costurar 

em casa tornou-se uma indústria milionária. A maioria das mulheres só saía 

para fazer compras, levar as crianças de um local para outro, ou comparecer a 

compromissos sociais com o marido. Moças principiavam a educar-se sem 

jamais ter tido um emprego fora de casa. Em fins da década observou-se um 

fenómeno sociológico: um terço das mulheres americanas trabalhava, mas a 

maioria não era jovem e poucas estavam seguindo carreira. [...] Um número 

cada vez menor dedicava-se a trabalho verdadeiramente profissional. A falta 

de enfermeiras, assistentes sociais e professoras provocou crises em quase 

todas as cidades americanas. (FRIEDAN, 1971, p.19) 

 

O tão conhecido “Bra-Burning”, em português “A queima de sutiãs”, foi também 

um momento marcante na luta contra a opressão feminina. Essa manifestação ocorreu nos 

Estados Unidos, em Atlantic City, e reuniu cerca de 400 mulheres enquanto um concurso 

de Misses Americanas acontecia no ano de 1968. Uma lástima foi que elas não puderam 

                                                           
3 O sufrágio feminino motivou a produção, em 2015 do filme chamado As Sufragistas, que conta um pouco 

da história da luta das mulheres pelo voto. Nesse mesmo contexto, destacamos que a Arábia Saudita foi o 

país que mais resistiu à liberação do voto às mulheres, permitindo a ação apenas a partir do ano 2015.    
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de fato queimar os sutiãs e outros acessórios de beleza como sapatos altos e cílios 

postiços, uma vez que a prefeitura local não autorizou tal ato. Mas esse episódio 

aconteceu para que mulheres pudessem manifestar-se contra os padrões de beleza e 

estética que já vinham sendo impostos na sociedade. 

Nesse protagonismo não faltaram mártires e mulheres que deram suas vidas para 

uma causa que progredia a pequenos e firmes passos pelo mundo. Manifestavam-se 

através de pequenos grupos e movimentos organizados, além de realizarem manifestações 

e greve de fome como forma de voltar a atenção para essa parcela da sociedade que estava 

sendo subjugada não somente pelo fato de serem consideradas como “sexo frágil”, mas 

também por não acreditarem na capacidade intelectual da mulher. Temos como exemplo 

disso, uma literatura voltada para ensinamentos e regras de comportamento feminino, 

cuidados para o lar, estética e cuidado com os filhos. O jornalista Luiz Caversan, em uma 

matéria escrita para a revista Folha Online4, mostra diversas frases publicadas em revistas 

dos anos 1960, que exemplificam essa questão supracitada. Chamou-me atenção esta 

frase, publicada pela Revista Cláudia, em 1962: “Se desconfiar da infidelidade do marido, 

a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto”.  Já na década de 1970, a história 

de luta começa a se intensificar, dando início ao que é conhecido como a Segunda Onda 

Feminista5, que adensou a luta das mulheres e a crítica ao modelo machista de sociedade. 

Essa “onda” influencia diretamente movimentos organizados de mulheres na atualidade, 

pois foi a partir desse start que a sociedade pode perceber a força dos movimentos. 

Para Alves & Pitanguy (1991), ao se analisar a trajetória do movimento feminista 

observamos a luta pela obtenção de maiores espaços para as mulheres e o rompimento 

com a tradição que põe o sexo feminino como algo frágil, em oposição ao masculino, 

sendo essa também uma característica histórica. O movimento feminista passa, então, a 

exercer um fator determinante nesse processo, e hoje está subdividido em grupos 

diversificados, tais como o movimento das mulheres negras, das universitárias, das 

católicas, entre outros. 

Corriqueiramente encontramos, entre homens e mulheres uma postura de 

desconhecimento, indiferença e até mesmo antipatia perante o feminismo, 

como se o movimento feminista já tivesse passado. A mídia conservadora e 

certos homens (e até mesmo mulheres!), sustentam uma imagem negativa das 

                                                           
4 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/pensata/ult528u42.shtml. Acesso em 16 de abril de 

2016  
5 Movimento sucessor à Primeira Onda do Feminismo, que após seu fortalecimento, pode ganhar mais 

espaço e detectar uma nova perspectiva de luta, mais voltada para a questão da desigualdade existente entre 

os sexos e a inserção da mulher no mercado de trabalho.  
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feministas: mulheres que queimaram sutiãs nas ruas, que não gostam de 

homens, mal-amadas, lésbicas...  Há quem pense que não existe mais 

discriminação, subordinação ou opressão das mulheres, graças à atual 

visibilidade das mulheres na escola e no mercado de trabalho, fato que mascara 

continuidades na divisão iniqua do sexo/gênero do conhecimento e do 

trabalho. (CARVALHO,2009, p.11) 

  

Através de Carvalho (2009), observamos que a postura atual ainda se concentra 

preconceituosa em relação ao feminismo e a permanência do machismo como principal 

fator para a opressão. De acordo com o dicionário Michaelis (online), o termo feminismo, 

significa movimento de mulheres iniciado na Europa com o intuito de conquistar a 

equiparação dos direitos políticos e sociais de ambos os sexos. De fato, esse significado 

define com muita firmeza, o propósito do feminismo. No entanto a falta de conhecimento 

e algumas isoladas abordagens extremistas sobre tal assunto, fazem com que a sociedade 

“pinte” o feminismo como uma aberração social, como um problema a ser combatido, 

quando na realidade, o movimento feminista significa romper com as barreiras entre 

homens e mulheres, que tabulam e querem segregar direitos que devem ser igualitários 

independente de sexo. 

 

1.2 - Reflexão acerca do movimento feminista no Brasil  

Ao falarmos sobre o feminismo no Brasil, podemos refletir que seu surgimento se 

assemelha ao Europeu, quando acontece especialmente através da luta pela conquista do 

direito ao voto, em um primeiro momento. As mulheres brasileiras, influenciadas pelo 

movimento na Europa e nos Estados Unidos, iniciaram então suas reivindicações, no 

início do século XX, com objetivo de impulsionar a luta feminina. Nesse contexto, como 

umas das pioneiras do movimento feminista no Brasil, iremos ressaltar a autora Nísia 

Floresta, que traduziu a obra de Mary Wollstonecraft (Reivindicação dos Direitos da 

Mulher), a qual citamos no ponto acima. Logo em seguida à tradução, Floresta publicou 

uma tradução livre de o “Direito das Mulheres e Injustiça dos Homens”, debatendo em 

sua obra questões acerca da mística existente sobre a superioridade masculina em relação 

à mulher, falando inclusive, a respeito da necessidade das mulheres terem acesso ao 

ensino de qualidade e defendendo a causa feminina, a partir da igualdade.  
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Na década de 1940, como passo importante para o avanço do movimento, foi 

criada a Federação de Mulheres do Brasil6, no qual as mulheres se organizavam 

politicamente para reivindicar, principalmente acerca do encarecimento geral do custo de 

vida e pela paz no mundo. Nesse bojo político e cultural, o livro O Segundo Sexo7 de 

Simone de Beauvoir é publicado e proporciona ainda mais um entusiasmo feminino, uma 

vez que através de Beauvoir, muitas mulheres puderam entender e desconstruir ideias pré-

moldadas sobre a concepção feminina dentro da sociedade. “Nele, Beauvoir estabelece 

uma das máximas do feminismo: “não se nasce mulher, se torna mulher” (PINTO, 2010, 

p.19).  

Na década de 1960, os movimentos de mulheres já se articulavam no país, afim 

de impulsionar a luta da mulher pelo seu espaço de trabalho e reivindicar a igualdade de 

direitos entre homens e mulheres. Nesse sentido, não foi fácil para que o movimento 

feminista se consolidasse de fato no Brasil, principalmente durante o regime militar − 

momento em que o país vivia sob forte controle −, onde os movimentos sociais eram 

fortemente reprimidos. Ao longo desse período, qualquer forma de luta e oposição era 

reprimida, e com o movimento feminista não foi diferente.  

Foi durante a ditadura militar, quando existiam as torturas a presos políticos, a 

homens, mulheres e crianças supostamente participantes de movimentos 

políticos, que o movimento feminista foi capaz de promover uma série de 

argumentos iluminando as ligações da violência contra a pessoa e a violência 

contra as mulheres na esfera doméstica. [...] O movimento de mulheres nos 

anos 1970 trouxe uma nova versão da mulher brasileira, que vai às ruas na 

defesa de seus direitos e necessidades e que realiza enormes manifestações de 

denúncia de suas desigualdades. (SOARES,1994, p.13) 

 

Em um cenário nada estável, o país vivia um dos regimes mais atormentadores da 

história, e as mulheres organizadas e influenciadas pelo feminismo Europeu 

permaneceram com a crítica e na busca da igualdade de direitos. No entanto, defrontaram 

com o machismo da esquerda brasileira, o qual acreditava que o movimento feminista 

enfraquecia a militância socialista. 

O regime militar via com grande desconfiança qualquer manifestação de 

feministas, por entendê-las como política e moralmente perigosas. Enquanto 

as mulheres no Brasil organizavam as primeiras manifestações, as exiladas, 

principalmente em Paris, entravam em contato com o feminismo europeu e 

                                                           
6 A Federação de Mulheres do Brasil, surgiu em meio a um cenário onde começava a efervescer no país um 

contexto de lutas, influenciado principalmente pelo Partido Comunista Brasileiro.  
7 Lançado em 1949, onde a autora resgata contextos históricos da concepção da mulher, explicita a 

construção da identidade feminina, além de desmitificar o papel da mulher na sociedade. 
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começavam a reunir-se, apesar da grande oposição dos homens exilados, seus 

companheiros na maioria, que viam o feminismo como um desvio na luta pelo 

fim da ditadura e pelo socialismo. (PINTO,2009, p.10)  

 

Sobre esse assunto, é importante destacar o discurso machista manifestado pelos 

homens da esquerda brasileira naquela época − e que ainda é perpetuado atualmente por 

uma parte. De acordo com a militante do feminismo no Brasil no período da ditadura 

militar e presa política, Amelinha Teles, em entrevista ao Jornal Sul21, o feminismo na 

década de 1970 era visto como um desvio pequeno burguês. Segundo ela, “não existia 

confiança nas mulheres. Achavam que mulher não dava conta de fazer política, uma 

política clandestina, contra a ditadura e contra militares altamente armados” (2013). Além 

disso, ela conta que a esquerda brasileira da época da ditadura militar tinha um 

pensamento patriarcal e machista. Ou seja, em face de um cenário terrível, que foi a 

ditadura militar no Brasil, os homens da esquerda brasileira − assim como os da direita − 

não acreditavam na força da mulher, com uma perspectiva intransigente para com o 

movimento feminista, achando ainda que o feminismo era um “elo” fraco que poderia 

comprometer o andamento do processo contra o fim da ditadura. Por isso, podemos 

concordar com Silva (2013, p.5), quando afirma que: “as mulheres necessitam romper 

com as relações desiguais que também estão presentes nas organizações de esquerda, 

sejam elas partidos ou movimentos“, reforçando a concepção de que a jornada de luta 

deve acontecer também dentro dos próprios movimentos, para que se haja uma extinção 

do pensamento e da ação opressora contra a mulher.  

Através de Cisne (2005), podemos compreender um pouco desse processo de 

opressão da mulher, quando a autora evidencia que o marxismo desnaturaliza essas 

opressões, uma vez que o mesmo se projeta no foco das desigualdades sociais, a partir de 

uma perspectiva de totalidade. Dessa forma, percebemos que a opressão contra a mulher, 

é de fato um elemento histórico e surge concomitantemente a propriedade privada. Essa 

subordinação, portanto, é fruto de uma sociedade de classes, na qual as diferenças se 

figuram a todo momento. Cisne (2005) nos mostra neste contexto que a emancipação da 

mulher só ocorrerá de fato, quando o capitalismo for rompido, acrescentando também que 

para isso a teoria marxista é fundamental como embasamento para o processo de ruptura, 

uma vez que ela sustenta a desnaturalização das opressões da mulher na sociedade.   
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Desta forma, considero essencial relembrar que foi através da histórica militância 

feminina que hoje muitos dos direitos das mulheres existem; foi também, por causa da 

luta da mulher brasileira que hoje temos como representante do país uma presidenta da 

república. Entendemos que esse elemento é de fato uma conquista importante para o país, 

que tem em seu histórico graves dívidas para com a mulher – como os castigos às 

mulheres escravas no Brasil Colonial e as torturas e estupro de mulheres na ditadura 

militar. No entanto, a chegada da mulher no topo do cenário político, não significou a 

resolução efetiva dos dilemas e opressões enfrentadas pelas mulheres no Brasil. Ainda 

que se tenha avançado consideravelmente, através de programas sociais − como o Bolsa 

Família, por exemplo, que no governo Dilma Rousseff, priorizou a mulher na titularidade 

do benefício – a sua chegada ao poder poderia significar muito mais para as mulheres, 

uma vez que a figura feminina no poder exerce uma influência no que chamamos de 

empoderamento da mulher. Por isso, é imprescindível destacar a fala de Teles: 

É mais difícil, hoje, fazer a mulher retroceder. O movimento feminista veio 

para ficar. No século XIX houve um movimento sufragista que, quando ganhou 

o direito de votar, foi para a casa. Hoje o movimento feminista não volta mais 

para casa, porque não quer só voto. Queremos o direito de ser cidadãs, de ser 

sujeito político. (TELES, 2013) 

  

Apesar dos grandes desafios enfrentados pelas vanguardistas do movimento 

feminista, o mesmo não se dissolveu, pelo contrário, foi ganhado cada vez mais força. 

Nos anos 1980, o movimento feminista evoluiu de forma considerável em diferentes 

âmbitos da sociedade. A diversidade temática foi o que impulsionou a integração do 

movimento nas diversas esferas sociais, permitindo que o mesmo se aproximasse das 

múltiplas determinações que coexistiam no processo de emancipação feminina dentro da 

sociedade burguesa brasileira. Também se obtiveram conquistas na política. Em 1985, a 

criação do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher foi um importante salto no cenário 

político nacional, com a perspectiva de desenvolver o debate acerca da erradicação da 

discriminação contra a mulher, além de enfatizar que as mulheres podem e devem 

envolver-se com as atividades do país como cultura, economia, entre outras. Além disso, 

em 1988, a Constituição Federal marca um grande avanço para as mulheres no país, 

contribuindo para o desenvolvimento das mesmas em diversas áreas:  

No Brasil, a constituição Federal de 1988 simboliza um marco fundamental na 

instituição da cidadania e dos direitos humanos das mulheres. Mesmo com 

todos os avanços ainda ocorrem às desigualdades, seja de salários, jornada 

excessiva de trabalho, de credibilidade e desvantagens na carreira profissional, 
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mas muito há para ser modificado nesta história, já que há um longo caminho 

ainda a ser percorrido. (SANTOS & SACRAMENTO,2011, p.8) 

 

Com a Constituição de 1988, a busca do país era principalmente por democracia. 

O cenário político, econômico e cultural do Brasil estava em intensa movimentação, e 

dentro desta conjuntura, os movimentos sociais e a articulação civil impulsionaram uma 

nova constituinte.  

A maior conquista da Constituição de 1988 foi o restabelecimento do Estado 

de Direito no país, com a conquista das liberdades democráticas, a adoção das 

eleições diretas em todos os níveis, a liberdade de organização partidária e 

sindical. (ARANTES,2013)  

 

Nesse bojo, as mulheres avançaram no que diz respeito aos seus direitos. Com a 

nova constituição, direitos referentes à saúde e a assistência social beneficiaram a mulher 

brasileira. O artigo 7º, da Constituição Federal de 1988 aponta que a mulher tenha direito 

à licença maternidade. Já o inciso XVIII, prevê “licença à gestante, sem prejuízo do 

emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias”. Também no artigo 7º, inciso 

XX, encontramos a proteção da mulher em relação ao emprego: “proteção do mercado de 

trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei”.  

Embora sejam percebidos e reconhecidos avanços democráticos a partir da 

Constituição de 1988, é incontestável que a mesma encontra limites para sua realização, 

fato este subjugado à característica marcante da formação social e cultural brasileira: a 

distância entre a legislação social e sua execução. Além disso, podemos observar histórica 

e culturalmente a relação que a mulher possui com a estigmatização8 de sua imagem, 

como por exemplo, ser considerada “sexo frágil”, e por isso, ser diminuída. 

Atualmente, o movimento feminista no Brasil, além de outros conselhos regionais, 

também conta com a Secretaria de Política para as Mulheres9, que está em constante 

movimento para trazer informações, engajamento, ações, políticas, programas e projetos 

no intuito de envolver a mulher brasileira em todos os âmbitos possíveis da sociedade, 

além de lutar contra todo e qualquer tipo de violência contra a mulher. O movimento 

                                                           
8 O estigma vivenciado pelas mulheres na sociedade é histórico − porém, em constante mutação − uma vez 

que atrela à imagem da mulher em diversos estereótipos, como um ser inferior, com menor capacidade 

intelectual e inábil para atividades específicas.  
9 A Secretaria de Política para as Mulheres (SPM) foi criada em 2003, no governo Lula, visando 

principalmente a igualdade da mulher no país. Atua na área da Saúde da Mulher, Educação e participação 

na política, além de promover um processo de emancipação da mulher em todos os âmbitos da sociedade.  
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feminista não se resume a estes equipamentos, mas conta com o auxílio dos mesmos para 

se fortalecer no âmbito político, econômico e cultural da sociedade. A luta e resistência 

como principais características do movimento feminista, se desenvolve por todos os 

cantos do país.  

No Rio de Janeiro, por exemplo, tive a oportunidade de conhecer e participar do 

Movimento Chega de Estupros, que realiza um trabalho excepcional no combate à 

violência contra mulher na cidade de Rio das Ostras, na baixada litorânea do estado. O 

movimento se iniciou no polo da Universidade Federal Fluminense na cidade, com intuito 

de reivindicar projetos, programas e políticas de segurança pública e buscar dados sobre 

a violência e estupros sofridos pelas mulheres da região, ganhando cada vez mais força 

entre a comunidade, tanto no âmbito acadêmico quanto da sociedade civil, e tem como 

um dos objetivos a ampliação do movimento para toda cidade e ganhar visibilidade e 

mostrar a real situação da região, que é camuflada pela mídia, afim de atrair turistas e não 

assustá-los com a conjuntura de violência que é vivenciada pelas mulheres que ali 

residem, estudam, passeiam e trabalham.  

Nesse contexto, também podemos citar o Movimento de Mulheres de São 

Gonçalo, cidade localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, que também atua 

na perspectiva de empoderamento de mulheres e em defesa de seus direitos. Criado em 

1989, esse movimento reforça o que já havíamos dito acerca da organização das mulheres, 

como forma de visibilidade e rompimento com estereótipos e a discriminação de gênero. 

No Movimento de Mulheres de São Gonçalo, são realizadas diversas atividades, e umas 

delas que me chamou atenção foi o atendimento às pessoas soropositivas, através de 

grupos reflexivos, que vão para além do tratamento medicinal.  

Muito importante na cena artística e cultural, o Movimento das Afro Grafiteiras, 

também do Rio de Janeiro, no bairro de Santa Teresa, ligadas à Rede NAMI10, chama 

atenção por trazer a perspectiva de luta feminista de uma forma inusitada. Nesse 

movimento, a luta feminina acontece através da seguinte perspectiva: as mulheres 

envolvidas neste projeto têm o objetivo de promover os direitos das mulheres através da 

arte urbana. Elas usam a arte do grafitti de rua para mostrar as causas feministas e 

impulsionar um olhar atento da sociedade para a causa. Além disso, o projeto visa a 

                                                           
10 Rede Feminista de Arte Urbana. Seus projetos podem ser encontrados em: www.redenami.com  
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educação em arte, para que as participantes do projeto possam ter uma formação cultural 

e criativa em meio aos processos de luta e militância.   

Os avanços impulsionados pela Constituição Federal de 1988, representam uma 

nova perspectiva no que se refere aos direitos da mulher no Brasil. Apesar da 

desigualdade de gênero vivida no país, por exemplo, em relação à diferença nos salários 

e as duplas jornadas de trabalho, ainda assim, se pode considerar um progresso na história 

da mulher brasileira. Como citamos anteriormente, observamos avanços, como a Licença 

Maternidade, que garante 120 dias remunerados, no qual a puérpera fica afastada do 

emprego e ao mesmo tempo recebe benefício referente ao valor do seu salário. Dentre 

outros elementos que preveem a garantia de direitos, a Constituição também exprime que 

as mulheres possam se aposentar 5 anos mais cedo que os homens (CF/88. Art.40, 

§1º, inciso III, alínea “a”). Contudo, muitos avanços ainda são necessários para 

equipararmos nesta sociedade a igualdade de direitos entre homens e mulheres, seja no 

âmbito profissional, seja no âmbito social. No que se refere ao trabalho, sabemos que 

atualmente, apesar da inserção da mulher no mercado de trabalho de maneira mais 

robusta, as diferenças ainda são discrepantes, pois a competição não ocorre de maneira 

justa, uma vez que perante esta sociedade patriarcal11, a mulher ainda é “moldada” para 

a dupla – porventura tripla – jornada de trabalho, tendo que manejar o emprego formal, 

as tarefas domésticas e a dedicação aos estudos. 

De acordo com uma pesquisa12 realizada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Pesquisa), realizado em 2013, 88% das mulheres brasileiras acima de 16 anos 

que possuem algum tipo de trabalho, também realizam tarefas domésticas, enquanto 

apenas 46% dos homens da mesma idade, realizam essa dupla jornada. Ou seja, cabe 

observar aqui que, em pleno século XXI, com toda a história, luta e conquista feminina, 

o patriarcado e o machismo persistem nesta sociedade, em que os afazeres domésticos 

ainda são “tarefas principais da mulher”, enquanto o homem pode abster-se delas sem 

nenhum prejuízo moral ou julgamento.  

 

As mulheres têm denunciado o alto custo que elas pagam por competir no espaço 

dos homens: enquanto estes contam, de certo modo, com uma infraestrutura de 

apoio, seja financeira, sejam apenas psicológicas, para competir no mercado de 

trabalho, as mulheres devem provar duas vezes mais do que são capazes, além 

de continuar a desempenhar as funções de mãe e de rainha do lar, exigidas tanto 

                                                           
11 Abordaremos mais especificamente esta temática, no capítulo 2 deste trabalho. 
12 Disponível em: <http://brasildebate.com.br/a-dupla-jornada-das-mulheres-no-brasil/> Acesso em: 07 de 

março de 2016 
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pelos maridos, quanto pelos filhos e familiares. (RAGO, 1996, p.199 apud 

SANTOS & SACRAMENTO, 2011, p.8). 

 

Diante dessa realidade, observaremos o processo de transformação que os 

movimentos sociais vêm passando ao longo das últimas décadas, a fim de compreender 

como essa transição afetou a esfera social no país. No final do século XX, o Brasil passou 

por um processo de criação de Organizações Não-Governamentais (ONGs), que merece 

atenção especial. A partir do neoliberalismo13, podemos compreender o surgimento de 

ONGS no país e do crescimento do terceiro setor14. Esse crescimento acontece na medida 

em que existe uma desresponsabilização do Estado em relação aos interesses sociais − 

como investimento em políticas públicas de relevância coletiva −, transferindo para a 

esfera civil essa responsabilidade. Um conjunto de mazelas e problemas sociais que se 

desenvolvem dentro da sociedade neoliberal, atreladas à falta de investimento do Estado 

vêm sendo “resolvidas” e amenizadas pelo chamado terceiro setor, a partir da coletividade 

na criação de ONG’s, reforçando ainda mais a ideia de desresponsabilização da esfera 

pública no enfrentamento das mazelas sociais, além de fortalecer o conceito de 

individualização dos problemas. 

Nesse contexto, as ONGs passam a ser “parceiras” na negociação dos direitos 

sociais. Muitas vezes, o acesso a esses direitos é intermediado por essas 

instituições, os direitos são implementados de forma temporária, pulverizada, 

precária e focalizada, ferindo, portanto, o princípio de universalidade das 

políticas públicas. (CISNE e GURGEL,2008, p.75) 

 

Nessa perspectiva, alguns movimentos sociais também se transformaram no 

decorrer de sua trajetória. E isso provoca um impacto muito grande no que se refere à luta 

social que os movimentos representam. Uma vez institucionalizados e transformados em 

                                                           
13 O neoliberalismo se define basicamente como modelo econômico que adota de pouca intervenção 

econômica do Estado, deixando o mercado autocontrolar-se. Nessa perspectiva, o mercado deve ser 

entendido como o único regulador social e livre para a negociação de mercadorias. No Brasil, esse modelo 

foi considerado o principal fator para as privatizações de empresas, nas décadas de 1980 e 1990. Para 

NETTO (2001, p.77-78), o neoliberalismo é argumentação teórica que restaura o mercado como instância 

mediadora societal elementar e insuperável e embasa a tese da indivisibilidade da liberdade.  Esse modelo 

econômico tem vários rebatimentos na sociedade, e o principal deles é sua influência na democracia, por 

exemplo, uma vez que a partir dele ocorre a mercantilização dos direitos sociais (ANDRADE,2011, p.6), 

favorecendo as desigualdades sociais e a agravando o que chamamos de “questão social”.  

 
14 De acordo com Montaño, (2010, p.53) o termo “terceiro setor” é construído através de múltiplas 

determinações, e uma delas é feita através de um recorte social neopositivista e estruturalista, no qual o 

chamado “terceiro setor” seria a sociedade civil. O primeiro setor seria o Estado e o segundo setor o 

mercado. Para o autor, esse recorte isola cada um deles e desistoriciza a realidade social.  
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ONGS, os movimentos perdem bastante de sua característica de luta coletiva, uma vez 

que estando atrelados ao Estado, precisam responder a ele.  

A ONG, que tem como parceiro o Estado, assume a “representatividade” das 

organizações sociais, carregando agora as demandas populares, só que não 

mais numa relação de luta, de reivindicação, mas de “pedido”, de “negociação” 

entre parceiros, e quase sempre relegando para o segundo plano a atividade do 

movimento social e submetendo-o à “nova lógica de negociação. 

(MONTAÑO,2002, p.274) 

 

Verificamos atualmente que existe esse processo de transformação de alguns 

movimentos sociais em ONG’s, no qual suas principais características de embate se 

dissolvem, no momento em que a autonomia se dissipa no sentido de luta política e passa 

se concentrar na captação de recursos para a organização. Com isso, revela-se o 

empobrecimento do debate mais amplo, além da instabilidade gerada para o próprio 

movimento, que agora com caráter subordinado ao Estado prioriza ações pontuais. 

Portanto, se faz necessário diferenciar aqui movimentos sociais de ONGS. 

 

A ONG, com maiores possibilidades de obtenção de recursos e apoio do que o 

movimento social, passa a conquistar mais credibilidade e adesão da 

população. As pessoas passam a colaborar financeiramente mais com a ONG 

do que com os movimentos sociais [...], passam a ter bem mais espaço na 

mídia, maior respaldo e credibilidade social. [...] A ONG passa a ter uma 

relação diferente com o Estado (e com a empresa). [...] Da luta (dos 

movimentos sociais), passa-se a negociação (entre ONG e Estado) de relação 

de interesses conflitantes (das organizações populares), à relação clientelista. 

(MONTAÑO,2002, p.272 e 273).  

 

Como exemplo deste processo, no campo do feminismo, observando a conjuntura 

atual da sociedade, especificamente no Rio de Janeiro, verificamos que diversas ONG’s 

que estão voltadas para a oportunidade de cursos e de geração de renda, oferecem em seus 

currículos, cursos técnicos voltados para o público feminino, sendo eles principalmente 

cursos de cabelereira, manicure e outros voltados para a estética. Cabe refletirmos então 

que cada vez mais vem se fortalecendo a formação de profissionais e técnicos para o 

mercado informal, além da possibilidade de empreendedorismo – no sentido de que cada 

uma dessas alunas pode se tornar dona do seu próprio negócio – estimulando, portanto, a 

produção para trabalharem no mercado informal e não propondo o crescimento como 

profissional, com plano de carreira e em busca de salário cada vez mais próximo ao 

masculino nesta sociedade.  
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Para Cisne e Gurgel, (2008) esse fato tem conexão direta com a 

desregulamentação das relações de trabalho. Ou seja, para o Estado é mais interessante 

que a indústria de beleza e estética, por exemplo, se fortaleça e aqueça o mercado e que 

profissionais sejam formados através de cursos oferecidos por ONG’s, porque seu 

investimento é mínimo e o retorno15 para o capital se expressa de maneira favorável. 

Essa precarização é substanciada pelo Estado que se coloca como um agente 

externo na negociação entre os capitalistas e a classe trabalhadora, com a 

desregulamentação das relações de trabalho com o intuito de reduzir os custos 

com a produção dos grandes grupos e buscar a elevação da taxa de juros. 

(CISNE,2008, p.86).  

 

Deste modo, é indispensável considerar o fato de que as políticas públicas, 

voltadas para a classe trabalhadora no país, devem ser reivindicadas, principalmente para 

enfraquecer a lógica do capital, que utiliza mecanismos como o supracitado para ampliar 

seu “poder” em face da população explorada a qual observa ao longo do tempo seus 

direitos se esvaírem no interior de tantas articulações realizadas pelo sistema que estamos 

inseridos. Ainda que os movimentos sociais tenham passado por momentos de 

transformação durante a sua expansão, eles demonstram grande importância na 

centralidade do debate entre sociedade e estado. Alguns movimentos citados nesta 

pesquisa, por exemplo, são movimentos articulados e independentes, que não se 

desenvolvem necessariamente através do envolvimento com a esfera estatal, pelo 

contrário, possuem posicionamento firme e cobram dele as suas respectivas 

responsabilidades. Para o movimento feminista, essa articulação do movimento social e 

da luta coletiva é fundamental para o enrijecimento das bases que os sustentam, uma vez 

que a conjuntura atual não nos favorece no que se refere à garantia de direitos plenos. Por 

isso, o feminismo marxista é a representação da transformação, que de acordo com Cisne 

e Gurgel (2008, p.71) “reivindica, assim, a construção de um novo sistema, pautado pela 

liberdade e pela igualdade social. ”   

 

1.3- A mulher e o feminismo na contemporaneidade com o advento das redes 

sociais  

                                                           
15 O mercado de beleza e estética cresce a cada ano. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria de 

Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), em 2014 a indústria registrou 11% de crescimento, 

mesmo em um cenário de crise financeira no Brasil.  
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Notamos que ao longo da história a mulher se engajou intensamente para seguir 

em seus propósitos, em busca de um cenário mais favorável nesta sociedade, 

compreendendo que ainda existe muito pelo que lutar. Por isso, diversos movimentos 

intitulados feministas e pró-mulheres, vêm surgindo em nossa sociedade atualmente. Com 

o advento da internet, blogueiras que se interessam, pesquisam e falam sobre o assunto 

para as meninas e mulheres que estão em contato direto com o universo virtual, cumprem 

um papel importante no que se refere a levar informações que “destabulam” o universo 

feminino tal qual ele está posto para nós. São inúmeras as publicações com diversas 

temáticas que contribuem e constroem coletivamente uma nova visão da mulher na 

sociedade machista e patriarcal no qual estamos inseridos. 

Nessa concepção, o que há de interessante é que muitas mulheres vêm se 

aproximando do tema “feminismo” a partir da internet, já que o assunto atualmente está 

progressivamente posto em debate. Sendo ele polêmico ou não, o fato é que o conteúdo 

gerado pela internet acerca desse tema é extremamente múltiplo e observar a maneira 

como se desenvolve é interessante. Diversas campanhas têm sido vinculadas virtualmente 

abordando temas voltadas ao universo feminino, mas com potencial para alcançar ao 

público em geral. Questões como a violência contra a mulher, o aborto, estupro e o 

assédio estão sendo bastante visualizadas por uma grande massa que tem acesso às redes 

sociais.  

Nos últimos meses de 2015, algumas campanhas ficaram bem famosas pelo país. 

Uma delas foi a campanha “Meu Primeiro Assédio”, onde usando a hashtag (recurso da 

internet para reunir os assuntos por temas), milhares de meninas e mulheres no país 

puderam expressar seus sentimentos e compartilhar suas histórias acerca de momentos de 

violência que já passaram ou ainda passam em suas vidas. Uma segunda campanha, 

influenciada pelas festas de fim de ano onde acontecem geralmente aquelas brincadeiras 

de trocas de presente entre amigos, foi criada a hashtag “Meu Amigo Secreto”, no qual 

as mulheres se encorajaram a contar nas redes sociais numa forma de denúncia anônima 

vários acontecimentos onde presenciavam o machismo e opressão contra a mulher. Essas 

campanhas tomaram força no país e encorajaram mulheres a compartilharem seus 

sentimentos e suas angústias, além de poderem desabafar e denunciar mesmo que 

anonimamente os adventos do cotidiano machista em que estão inseridas.  

Ou seja, por ser uma mídia mais aberta e menos restritiva, através da internet 

muitas mulheres sentiram-se mais livres e com o poder nas mãos para falarem sobre seu 
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cotidiano, suas ideias e seus medos. Medos, principalmente, que vêm sendo naturalizados 

erroneamente, como por exemplo: ser mulher e ter medo de sentar no ônibus no banco da 

janela, simplesmente pelo fato de estar mais suscetível ao velamento de algum tipo de 

assédio. Medo também de perder a companhia dos amigos na volta da faculdade para 

casa, pensando nas possibilidades de violência que ela pode sofrer nesse trajeto, apenas 

por estar desacompanhada. 

Conseguimos entender com isso que esses e muitos outros receios que cercam o 

cotidiano da mulher vêm sendo naturalizados atualmente porque a rotina desgastante do 

modo de produção capitalista transforma os seres-humanos em seres cruéis, que 

conseguem enxergar como “normal” uma mulher ter medo de voltar para casa sozinha e 

ainda afirmar que ter medo é importante para que ela esteja mais alerta. O correto e 

respeitável seria não sentirmos medo, se tivéssemos principalmente colocando a nossa 

sociedade no movimento de educar que nem a mulher (e nem o homem) são objetos, que 

deve ser tocado, manuseado e desejado ao ponto de ser lesionado, em nenhum aspecto.  
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CAPÍTULO II 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER 

 

A mulher, inserida no contexto de lutas e desigualdades vividas na trajetória do 

Brasil, passa por uma série de situações repressivas ao longo do desenvolvimento dessa 

história. A colonização portuguesa, por volta de 1530, a escravização do povo brasileiro, 

a expropriação das terras e a subtração das nossas matérias primas, marcaram o início de 

uma longa jornada de exploração. A escravidão, por exemplo, da mulher negra e indígena 

sinaliza que a violência contra a mulher é um fato histórico, engendrado numa sociedade 

machista e patriarcal – nesse sentido, o termo patriarcal na visão da existência de um 

sujeito como patriarca da família, como progenitor. Para Saffioti (2009), baseada em 

Hartmann (1979), “o patriarcado define-se como um pacto masculino para garantir a 

opressão de mulheres” (p.10). Para a autora, o patriarcado apresenta uma espécie de 

posição diferente entre o homem e mulher, como uma hierarquia, mostrando uma 

oposição de interesses.  

Como já se afirmou, qualquer que seja a profundidade da dominação-

exploração da categoria mulheres pela dos homens, a natureza do patriarcado 

continua a mesma. A contradição não encontra solução neste regime. Ela é 

passível de superação, o que exige transformações radicais no sentido da 

preservação das diferenças e da eliminação das desigualdades, pelas quais é 

responsável a sociedade (SAFFIOTI, 2009, p.13) 

 

Desta maneira, observamos como o patriarcado contribuiu historicamente para a 

opressão da mulher na sociedade, em face das desigualdades suscitadas por ele. O 

patriarcado, está relacionado diretamente com o que Pateman (1993) define como 

contrato sexual. Para ela, o patriarcado e as suas maneiras de dominação, ameaçam a 

liberdade, apontado que neste sentido “a liberdade [...] não é universal – é um atributo 

masculino e depende do direito patriarcal” (idem, p.17). Para Fontenja (2008), em um 

sentido literal, o patriarcado significa o governo dos pais. Segundo ela, o termo 

historicamente tem sido utilizado para caracterizar a autoridade praticada pelo chefe de 

família e/ou dono do patrimônio, “onde faziam parte os filhos, esposa, escravos e 

mercadorias. A família é uma das instituições básicas desta ordem social. ” Por isso, é 

necessário refletirmos brevemente sobre a origem da família patriarcal. A família é fruto 

de uma criação histórica, na qual os seres humanos, de acordo com as suas necessidades, 

tanto reprodutivas quanto materiais, foram construindo uma relação entre si e com a 
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natureza. Portanto, a família não é algo natural tampouco biológico e sim construído 

historicamente (NARVAZ e KOLLER,2006). No Brasil, a história aponta que a família 

se iniciou patriarcalmente, herdando essa característica do colonialismo e do regime 

escravocrata vivido pelo país.  

Apesar da desintegração do patriarcado rural, que ocorreu de forma 

diferenciada em diversas regiões do Brasil, a mentalidade patriarcal 

permaneceu na vida e na política brasileira através do coronelismo, do 

clientelismo e do protecionismo (Chauí, 1989). Mesmo no meio urbano, a 

gênese das atitudes autoritárias sobre a condição feminina deve ser entendida 

em relação aos esquemas de dominação social que caracterizam o patriarcado 

tradicional brasileiro (NETO, 1994). (NARVAZ e KOLLER,2006).  

  

Consideramos importante destacar a concepção de família, através de Engels 

(1984, p.91), que após analisar diversos padrões de formação das mesmas, refletiu que a 

família monogâmica progride de acordo com o desenvolvimento da sociedade, 

modificando-se juntamente com ela, e sendo um produto desse sistema, reflete, portanto, 

a cultura do mesmo. Diante desse pressuposto, buscamos compreender que o 

posicionamento feminino diante da história de construção do Brasil foi marcado pelos 

traços do patriarcado, e a divisão de tarefas assim como os papeis desenvolvidos por cada 

elemento da família nuclear, composta por pai, mãe e filhos (as) eram rigidamente 

divididos. O papel da mulher era cuidar da casa, dos filhos e do marido e o do homem era 

trabalhar e trazer o sustento para o lar. Esse estereótipo de família incorporado pela 

sociedade, fez com que até os dias atuais, se perpetue essa ideia do homem como principal 

provedor da sustentação do lar. Apesar de existirem inúmeros tipos e composições 

familiares, inclusive matriarcais, o patriarcado e paternalismo ainda influencia de certa 

maneira toda uma geração. Segundo Narvaz e Koller (2006), “na atualidade, a mídia 

também reforça estas informações, gerando culpa para as mulheres que não se limitam à 

esfera doméstica e aos papéis patriarcais normativos de esposa e mãe dedicadas”. Mas 

como isso pode influenciar numa relação de violência? Pois bem. A relação de poder, 

envolvendo homens e mulheres, através do patriarcado pode atuar neste cenário como 

fator principal, uma vez que o homem – dentro do contexto de violência − sente-se no 

direito de tê-la como uma propriedade, portanto, o mesmo reproduz a violência contra a 

mulher como forma de demonstrar tal poder dentro da relação. 
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 [...] a gênese da violência contra as mulheres tem sido atribuída 

predominantemente ao patriarcado em algumas correntes feministas. Embora 

o patriarcado seja anterior ao advento do capitalismo, estes dois sistemas 

aparecem articulados na modernidade, duas formas de produzir e de reproduzir 

a vida a partir de relações de dominação e de expropriação, em especial dos 

corpos e da autonomia das mulheres (Fonseca, 2000; Saffioti, 1979, 2001; 

Toledo, 2003). (NARVAZ e KOLLER,2006).  

 

Nesse sentido, observamos que “a violência contra a mulher tem raízes profundas 

que estão situadas ao longo da história, sendo, portanto de difícil desconstrução” 

(PINAFI, 2007) Porém, mesmo que com dificuldades e enfrentando o patriarcado ainda 

persistente nesta sociedade, a mulher vem se engajando através de movimentos de luta 

para a transformação desse cenário opressor, principalmente com o objetivo de 

descontruir a história de repressão, submissão e violência vivida pelas mulheres 

brasileiras.  

A violência contra a mulher foi reconhecida como uma violação dos direitos 

humanos, a partir do documento aprovado na Convenção Interamericana para Prevenir, 

Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, adotada pela OEA (Organização dos 

Estados Aliados), em Belém do Pará, no ano de 1940. Esse tipo de violência é identificado 

a partir de atitudes praticadas contra a mulher em consequência da desigualdade que 

permeia a história das relações entre homens e mulheres em nossa sociedade. A 

convenção citada acima define que qualquer ação ou conduta baseada nas relações de 

gênero, que cause algum tipo de dano físico, psicológico ou sexual seja no espaço público 

ou privado, será considerado violência contra mulher, portanto passível de penalidades 

legais. No entanto, para Lisboa e Pinheiro (2005), existe uma grande necessidade de 

inserção e expansão de equipamentos que respaldem e assegurem a mulher brasileira 

vítima de violência.  

O grande desafio no enfrentamento da violência contra a mulher, é a 

efetivação de uma rede de serviços que agregue os diferentes programas e 

projetos, consolidando uma política social de atendimento. (p.202) 

 

 

Com isso, conseguimos refletir então o que o país tem alcançado como avanço na criação de 

mecanismos públicos para atendimento das mulheres. Diversos serviços foram sendo pesquisados, 

desenvolvidos e implementados no Brasil durante a história e iremos destacar alguns mais recentes. 

Desde 2003, a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres (SPM) contribui para o 
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enfrentamento contra a violência de gênero, baseada no Plano Nacional de Políticas para 

as Mulheres. Esse plano desenvolveu uma Política Nacional de Enfrentamento à 

Violência contra as Mulheres, que tem por objetivo ampliar as redes de serviço de 

atendimento à mulher, como delegacias especializadas, abrigos, serviços jurídicos, além 

de investimentos na área da saúde. Nessa perspectiva, também foi criado, em 2008, o 

Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, o qual viabilizou 

verbas com a finalidade de aumentar os investimentos nas políticas de segurança voltadas 

às mulheres, dentre outros serviços ligados à proteção das mesmas. 

Em 2013, foi lançado mais um Projeto do Governo referente a situação de 

violência contra a mulher, o Programa Mulher: Viver sem Violência. Esse programa faz 

parte do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência, que gera recursos para as 

instituições de atendimento (como os hospitais, os plantões telefônicos de atendimento 

especializado e mais investimentos nas coletas de provas contra crimes sexuais), além da 

proposta de criação da Casa da Mulher Brasileira, que reunirá todos os serviços de 

DEAM’s (Delegacia de Atendimento à Mulher), defensoria pública e atendimento 

psicológico e social para essas mulheres vítimas de violência.  

A questão da violência contra a mulher vem sendo discutida ao longo da história 

em nossa sociedade. Ela se expressa de maneiras distintas e é objeto de estudo e pesquisa 

em diversas áreas sociais, principalmente buscando e viabilizando maneiras de combate-

la com eficácia. Como vimos anteriormente, o movimento feminista tem papel importante 

na defesa dos direitos da mulher no Brasil e no mundo, e os desdobramentos na política 

brasileira em relação à essa temática gerou grandes avanços desde a Constituição Federal 

de 1988 – como já explicitamos no capítulo anterior. A partir desse bojo histórico, iremos 

refletir acerca da violência doméstica – aquela que se apresenta no âmbito familiar e/ou 

nuclear, não estando restrita apenas ao espaço doméstico, podendo acontecer em diversos 

locais, por alguém inserido no núcleo familiar – a qual se configura como uma das 

principais formas de agressão que ocorrem no Brasil.  

Por haver um vínculo afetivo entre as vítimas e os agressores, a violência 

doméstica praticada contra as mulheres é uma das mais cruéis [...]. Essa é uma 

questão super delicada, pois, por envolver uma relação íntima, as mulheres 

temem prejudicar seus companheiros, havendo o que chamamos de co-

dependência (SAFFIOTI,2004) – seja emocional, financeira ou outras, além de 

pensarem nos prejuízos que os filhos teriam com uma separação. (CAMPOS, 

2011, p.29) 

Dentro desse recorte de violência doméstica, existem ainda outras expressões da 

violência, que são elas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Infelizmente, a 
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violência física é a que mais cresce no país, e pensar maneiras de combate-la é 

fundamental. Segundo o balanço da Central de Atendimento à Mulher16, dos 63.090 

atendimentos realizados através do Ligue-180 em 2015, 31.432 se referiram à violência 

física. Ou seja, esse número alarmante nos mostra como a realidade da mulher brasileira 

se encontra atravessada com a violência e com o medo.  

A criação de mecanismos de proteção à mulher contribui vigorosamente nesse 

contexto. Em especial, temos a criação das Delegacias de Atendimento à Mulher – 

DEAM, que fortaleceu de certa maneira a confiança das mulheres, na perspectiva de 

atendimento em um ambiente público. Existem também os Centros de Referência de 

Atendimento à Mulher (CRAM) em diversas cidades brasileiras, que realizam 

atendimento humanizado, atento e específico à mulher vítima de violência, 

providenciando as melhores vias de encaminhamento para cada atendimento. No 

CRAM17, especificamente na cidade de Rio das Ostras, localizada na baixada litorânea 

do Rio de Janeiro, pude vivenciar dois anos de experiência – como prática de estágio em 

Serviço Social − ao lado da equipe multidisciplinar, composta de Assistente Sociais, 

Psicólogas e Advogadas que trabalhavam cuidadosamente para a afirmação das políticas 

públicas voltadas ao público feminino, destacando a importância da denúncia e da 

aproximação da mulher com os dispositivos públicos de proteção.  Para Campos (2011, 

p.37) “esses serviços tem contribuído para dar visibilidade ao tema, e na tentativa de 

desconstrução de estereótipos acerca do homem, mulher, da família, etc.” 

Para a história da luta feminina no Brasil, é de extrema importância falarmos da 

Lei Maria da Penha, que foi um marco para a legislação brasileira. A criação da Lei Maria 

da Penha (Lei N° 11.340/2006), foi formulada a partir da luta de Maria da Penha Maia 

Fernandes, que durante 20 anos sofreu violência doméstica (física, moral, psicológica) 

por seu companheiro. Após um episódio de quase morte, ela não cansou e se manteve 

firme em buscar na legislação brasileira uma maneira de punir o companheiro pelos atos 

cometidos contra ela – Maria da Penha, dentre outras agressões, foi eletrocutada durante 

um banho e baleada pelo companheiro, ficando paraplégica. Com isso, a mesma, com a 

                                                           
16 É um serviço de call-center, utilizado como ferramenta para denúncias de violência contra a mulher. O 

disk-mulher se encontra no número 180, e foi criado pela Secretaria de Política para Mulheres (SPM) em 

2005, afim de abrir um canal direto para orientação e informação sobre direitos, denúncias e serviços de 

proteção à mulher.   
17 CRAM: Centro de Referência em Atendimento à Mulher. Equipamento público onde as mulheres podem 

ser atendidas, em suas diversas demandas, através da escuta ativa e de encaminhamentos, aconselhamentos 

entre outros serviços oferecidos para as usuárias que procuram o serviço.  



 
 

33 
 

participação de movimentos feministas, produziu um projeto de lei em 2005 que dentre 

outros elementos configurava como crime as várias formas de agressão contra a mulher, 

e em 2006 fora sancionado, contribuindo fortemente para o avanço da legislação brasileira 

no que diz respeito à violência contra a mulher no país. 

De acordo com a lei supracitada, no artigo 7°, inciso I, configura-se violência 

física “qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. Essa expressão 

da violência é a que mais cresce no país − como já citamos anteriormente – e para isso, 

diversas campanhas são criadas, com o objetivo de diminuir e erradicá-la. Nesse sentido, 

a disseminação da informação e do acesso aos mecanismos de proteção atuam no 

fortalecimento da mulher em relação aos seus direitos e sua proteção, contribuindo para 

que a mesma sinta-se segura para realizar a denúncia, elevando as chances de punir o 

agressor, como prevê a Lei Maria da Penha, com prisão preventiva, por exemplo. 

Contudo, a Lei Maria da Penha sofre diversos embates e obstáculos ao longo de 

sua história. Obviamente, avanços foram conquistados com ela, mas ao mesmo tempo, 

muitas dificuldades em sua trajetória. Para Pasinato (2011), as mudanças que ocorreram 

a partir da Lei, deveriam ser acompanhadas pelos governos de cada Estado, no sentido de 

proporcionar a infraestrutura necessária para efetivação das previsões da Lei. “As 

DEAM’s (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) enfrentam muitas 

limitações em seu funcionamento, com problemas relacionados à inadequação da 

infraestrutura e limitações de recursos materiais e técnicos e baixa qualificação dos 

recursos humanos” (idem, p.125) Além desse problema, as DEAM’s, em sua maioria não 

possuem sala de espera, fazendo com que a vítima precise expor sua situação para todos, 

e não apenas para quem irá atende-la. Pasinato (2011) em sua pesquisa também verificou 

que em muitas DEAM’s, o atendimento não é realizado por profissionais capacitados para 

essa temática, e também encontrou uma grande deficiência no que diz respeito à 

articulação das delegacias com os mecanismos públicos de proteção à mulher, como 

hospitais, centros de referência. Para Sampaio (2013):  

Especialistas e movimentos sociais organizados são unânimes ao reconhecer 

as mudanças trazidas pela nova legislação, mas o coro é o mesmo quando se 

trata da necessidade de se avançar nas políticas públicas que visem à proteção 

das vítimas de violência e, mais ainda, à tão reivindicada igualdade de gênero. 

Como avanço, a Lei Maria da Penha não prevê a punição apenas do companheiro, 

mas de qualquer agressor que esteja no ambiente familiar, independente do sexo (Artigo 

44, § 9º). Também como progresso, podemos citar a proteção policial, que a vítima de 
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violência recebe, através das medidas protetivas e quando há a necessidade da vítima se 

afastar do lar, ela é acompanhada por policiais até a sua residência para retirar seus 

pertences e ir para um abrigo ou para casa de familiares ou amigos.  

Outra questão que podemos refletir neste trabalho, é sobre como a mulher vítima 

de violência, acaba sendo duplamente penalizada no que se refere as condutas para se 

distanciar das situações de violência. Vejamos por exemplo, quando a mulher é vítima de 

agressão por seu companheiro: nesta situação quem precisa ir à delegacia é ela (o que já 

a expõe de certa maneira), em seguida, quem precisa se afastar do ambiente violento 

também é ela, precisando muitas vezes abandonar seu lar, seus filhos, seus pertences, seu 

trabalho e toda a sua vida, por conta de uma situação abusiva e violenta. Ou seja, existe 

uma dupla penalização neste sentido, onde a maior vítima é a mulher. Talvez, se em nosso 

país, a morosidade nos processos, inclusive de investigação e de proteção não fossem tão 

graves, muitas mulheres deixariam de morrer por medo de se afastarem do ambiente 

violento e principalmente, por não terem uma rede de acolhimento que as priorizassem, 

visando o afastamento do agressor do lar, tirando-o do convívio com as vítimas e punindo 

quem realmente é culpado na história.   

A construção da sociedade na qual vivemos está calcada em bases masculinas. 

Desde a pré-história vemos o homem como líder e macho-alfa das relações. Não se pode 

negar a força física do homem em relação à mulher, porém quando tratamos do âmbito 

teleológico, entendemos que ambos os sexos possuem desenvolvimento igual. A 

capacidade de pensar antes de agir, não é uma exclusividade masculina, mas ainda assim, 

a história tratou o homem diferente da mulher durante longos períodos de tempo, 

massificando a imagem do homem como principal elemento de funcionamento social. 

Essa manutenção da imagem masculina como mais forte, reforça o ideal machista 

desta sociedade e nesta perspectiva podemos analisar a figura da mulher atualmente, 

hipersexualizada e massivamente tratada como objeto pela mídia. No entanto, alguns 

meios de comunicação, como facebook, blogs e páginas na internet por exemplo, estão 

trabalhando para mudarem esse estereótipo e empoderar as mulheres da melhor forma: 

seja através da autoestima ou do poder feminino nas decisões importantes em diversas 

esferas sociais. O blog “Escreva Lola, Escreva”, é um importante meio de comunicação 

onde ideias feministas, e textos de encorajamento são publicados e escritos pela 

professora da Universidade Federal do Ceará, Lola Aronovich, que conta suas 

experiências e expõe sua própria história, contando diversos assédios sofridos e até 
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mesmo ameaça de morte, por grupos que perseguem as feministas no país. Outro blog 

muito importante para o contexto atual é o “Feminismo sem Demagogia”, que vai tratar 

de temas como o movimento das mulheres negras, sobre a visibilidade dos transgêneros 

e principalmente sobre a libertação da mulher na sociedade.  A página no facebook 

“Empodere Duas Mulheres”, com mais de 460 mil seguidores publica diariamente textos 

reflexivos sobre a questão da mulher na sociedade, compartilha imagens, vídeos e 

campanhas que reforçam o ideal feminista pelo mundo, além de massificar a ideia do 

empoderamento feminino, a partir da mídia alternativa que é a internet.  

Mesmo com iniciativas positivas tanto dos movimentos quanto da mídia, a mulher 

ainda paga um alto preço pelo machismo. A violência contra a mulher é um fato, e falar 

sobre ela é fundamental, afim de buscar mudanças para tal acontecimento. De acordo com 

o Mapa da Violência - Homicídio de Mulheres no Brasil, realizado em 2015, através dos 

números apontados pelos atendimentos do SUS (Sistema Único de Saúde)  no Brasil em 

2014:  

A violência física é, de longe, a mais frequente, presente em 48,7% dos 

atendimentos, com especial incidência nas etapas jovem e adulta da vida da 

mulher, quando chega a representar perto de 60% do total de atendimentos. 

Em segundo lugar, a violência psicológica, presente em 23,0% dos 

atendimentos em todas as etapas, principalmente da jovem em diante. Em 

terceiro lugar, a violência sexual, objeto de 11,9% dos atendimentos, com 

maior incidência entre as crianças até 11 anos de idade (29,0% dos 

atendimentos) e as adolescentes (24,3%).  

 

Com base no que refletimos acima, podemos explanar neste tópico que a violência 

doméstica contra a mulher acontece em um ciclo. Esse ciclo é explicado para a mulher, 

quando ela procura atendimento nos mecanismos públicos de atendimento à mulher 

vítima de violência. Esse ciclo é composto basicamente de 4 fases, nas quais a mulher e 

o agressor estão envolvidos. A primeira fase do ciclo é a fase da acumulação de tensão, 

na qual os sujeitos envolvidos no ciclo da violência vão concentrando as angústias e 

pressões do cotidiano, seja problemas financeiros, familiares, conjugais dentre muitos 

outros. A segunda fase consiste na explosão, onde acontece a violência. Na terceira fase, 

ocorre um distanciamento entre vítima e agressor. E na quarta fase, chamamos de “lua de 

mel”, a fase da reconciliação, onde a mulher que foi vítima de violência acaba 

“perdoando” a violência sofrida, voltando para aquele relacionamento abusivo, 

regressando então para a primeira fase do ciclo de violência. Ou seja, é um ciclo vicioso 

no qual a mulher se sente presa, e com medo. É nesse momento que os mecanismos de 
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proteção da mulher devem atuar, com informação e orientação, afim de tirá-la (desde que 

seja de sua vontade) deste ciclo. 

Estudo realizado pela Secretaria Especial de Políticas Públicas para as 

Mulheres constatou que o ato violento, muitas vezes, é cíclico, pois as 

mulheres encontram diversos obstáculos e falta de medidas protetivas efetivas 

na busca de proteção, resultando em desgaste emocional e retorno à situação 

de violência. (NAKAMO e LETTIERE,2011, p.7) 

 

Portanto, existe uma necessidade de construção de confiança entre a mulher vítima 

de violência e esses mecanismos. É necessário dialogar com a mulher, explicar e orientá-

la da melhor maneira possível com o intuito de conduzi-la para a melhor decisão, 

lembrando sempre que é ela que constrói a sua própria história e que a mesma é dona de 

seu destino, ou seja, cabe a ela a decisão de transformar a sua realidade, dentro dos seus 

limites e possibilidades.  

Nessa perspectiva, analisamos então qual o preço do machismo que a mulher vem 

pagando a cada dia por viver e se construir nesta sociedade? As ideias machistas são 

aquelas conhecidas por muitos, mas por vezes ignoradas e despercebidas. Ideias como: 

achar que a mulher deve ser responsável pelos serviços domésticos, que ela deve cuidar 

bem do seu companheiro, que ela não sabe dirigir, que é feio mulher sair para “beber”, 

que mulher não pode trabalhar e ganhar mais que o homem, que mulher tem que ser boa 

mãe e ótima esposa, que deve estar sempre “a fim” de ter relações sexuais. Enfim, são 

diversas as ideias machistas disparadas contra nós mulheres todos os dias, e o preço que 

pagamos é alto, uma vez que através dessas máximas, a disseminação da imagem da 

mulher como sexo frágil e inferior é largamente expandida. É por isso que o movimento 

feminista, as organizações de mulheres e todas as formas de luta e expressão contra esses 

estereótipos são válidos, afim de conceder a mulher o poder apropriado: que é o de 

igualdade.  

 

2.1- A violência contra a mulher e os desafios em seu enfrentamento  

 

A questão da violência contra a mulher em seus vários âmbitos tem amplos efeitos 

na sociedade, no sentido de que as vítimas nem sempre são respaldadas de maneira 

positiva socialmente – pois ainda há um julgamento muito pesado sobre a “culpa da 
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agressão ser da mulher”. Muitos sintomas podem ser percebidos nas relações abusivas − 

seja entre casais heterossexuais ou homoafetivos, seja na relação intrafamiliar ou no 

ambiente de trabalho, seja na rua ou em casa − e o reflexo dessas relações são mulheres 

com as marcas da violência, não só físicas, mas psicológicas e também sociais. De acordo 

com Nakamo e Lettiere, (2011) “a violência doméstica ou de gênero afeta a integridade 

biopsicossocial da vítima”, ou seja, não são apenas as marcas físicas que sinalizam o 

processo de violência.  

São diversas as sintomatologias e transtornos do desenvolvimento que podem 

se manifestar, tais como: doenças nos sistemas digestivo e circulatório, dores 

e tensões musculares, desordens menstruais, depressão, ansiedade, suicídio, 

uso de entorpecentes, transtornos de estresse pós-traumático, além de lesões 

físicas, privações e assassinato da vítima (idem, p.3) 

 

Refletimos a partir disso que diversos são os traumas que afetam à mulher vítima 

de violência. Na fase da agressão dentro do ciclo da violência, a mulher agredida passa 

por traumas que não serão revertidos facilmente. No período em que fiz estágio no Centro 

de Especializado em Atendimento à Mulher Vítima de Violência, pude presenciar 

diversos relatos de mulheres agredidas. Um atendimento me chamou atenção em especial, 

enquanto uma usuária do serviço relatava sua história, pude perceber que a mesma não 

possuía os seis dentes da parte superior da arcada dentária. Ela então nos relatou que 

perdeu os dentes durante uma agressão de seu companheiro, o qual socou sua boca 

diversas vezes. Esse foi apenas um relato que pude presenciar e que ficou perpetuado em 

minha memória, mas podemos imaginar quantas mulheres sofrem esse tipo e outras muito 

piores formas de agressão a cada minuto no Brasil. Existem dados estatísticos18 que 

comprovam que a cada 2 minutos, 5 mulheres são espancadas no Brasil. De acordo com 

esses dados, a cada 90 minutos, 1 mulher é morta no país. Ou seja, os dados são 

alarmantes e as perspectivas de mudança parecem cada vez mais inalcançáveis. 

Por isso, a questão da saúde da mulher e do impacto psicológico que a violência 

causa na mesma também é importante para o debate. O diálogo da vítima com o 

profissional qualificado, através da escuta ativa e do atendimento humanizado é 

fundamental para que a mulher agredida tenha uma sustentação e sinta-se confortável e 

segura para compartilhar suas situações sem medo de ser julgada, uma vez que as sequelas 

                                                           
18 Dados compilados pelo Dossiê Violência contra as mulheres. Disponível em 

http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/dossie/ 
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serão vivenciadas por ela, e que os impactos causados pela agressão vão muito além da 

questão física, elas mexem com o psicológico, com o bem-estar, com a autoestima e 

principalmente com a força que a mesma precisa para enfrentar a situação de violência 

pela qual está passando. Nessa perspectiva, não podemos excluir a importância do 

trabalho multidisciplinar, de apoio e de orientação da vítima de violência. 

Na ação intersetorial, é fundamental um trabalho em rede, que inclua setores 

de saúde, segurança, educação, bem-estar social e jurídico, que trabalhem de 

forma articulada e responsável, o que amplia as chances de construir 

estratégias que respondam, de forma integral, às necessidades das mulheres, e 

que as ajudem na superação dos agravos consequentes dessa violência à saúde 

e condição de vida delas e de suas famílias. (NAKAMO e LETTIERE,2011, 

p.7) 

 

Apesar do reconhecimento desse tipo de violência por parte do país, que assinou 

o documento que reconhece a violência contra a mulher, e da implementação de ações 

públicas que enfrentem esse tipo de questão, ainda existem evidências da necessidade de 

políticas públicas para o combate desse tipo de violação dos direitos humanos. Porém, 

entendemos que na sociedade capitalista, as políticas sociais não ficam de fora do ajuste 

estrutural que implementa mudanças na forma de organização econômica, política e 

ideológica da sociedade. Segundo Neves (2007), o capitalismo utiliza a política social 

como elemento importante para manter a “ordem do sistema”, pois é através delas que o 

mesmo responde parcialmente às expressões da “questão social”, mesmo que de maneira 

fragmentada, focalizada, privatizada. 

Em novembro de 2015, uma reportagem publicada pelo site UOL Notícias 

divulgou que o Sistema Integrado de Administração Financeira (SIAFI), apontou que em 

2015, os gastos com a Secretaria de Política para as Mulheres, diminuiu 22% em relação 

ao ano de 2014. Essa diminuição afetou diretamente nas políticas e ações voltadas para 

as mulheres em todo o Brasil. De acordo com Prazeres (2015):  

Entre as ações governamentais mais afetadas pela redução dos gastos da SPM 

está a "promoção de políticas de igualdade e de direitos das mulheres", que 

compreende a realização de fóruns, seminários, cursos e a produção de estudos 

e publicações sobre igualdade de gênero. [...] Outra ação afetada foi o 

"atendimento às mulheres em situação de violência". A maior parte dessa 

verba é destinada a Estados e Municípios para a "criação, implementação e 

aperfeiçoamento de serviços especializados de atendimento à mulher em 

situação de violência". O dinheiro também deveria ter sido usado para a 

realização de eventos e desenvolvimento de material educativo sobre o tema. 
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Segundo a pesquisa, apenas R$ 21 dos R$ 60 milhões foram utilizados para a 

realização das medidas necessárias de combate à violência dentre outras pautas voltadas 

para a mulher. Afetando programas de vital importância para as mulheres no país, essa 

precarização e diminuição de recursos, reforça o que discutimos no capítulo anterior, ao 

explorarmos a questão de termos uma mulher como presidenta da república não significa 

que o problema das mulheres no país estaria melhor encaminhado. Isso mostra um certo 

retrocesso no que se refere ao avanço das políticas e programas voltados para a mulher 

no Brasil, uma vez que com cortes tão significativos, os impactos podem ser esperados a 

curto prazo.   

Para além dessa discussão, fica aqui uma reflexão: qual os principais impactos da 

violência contra a mulher em suas vidas? Para elas e por elas existem inúmeras respostas. 

O impacto físico, no qual ela irá sentir na pele as marcas da agressividade. O impacto 

psicológico, onde sua mente e seus pensamentos lhe lembrarão sempre das agressões e 

dos momentos de dor causados pela agressão. Os impactos morais, perante a família, 

filhos e sociedade, que julga sem o menor pudor. Os impactos sociais, aqueles que podem 

implicar negativamente no desenvolvimento do trabalho, das relações interpessoais, dos 

estudos, afetando-a de uma maneira geral. Ou seja, para a mulher, sofrer violência está 

ligado à diversos fatores, e todas elas estão correlacionadas. “Não existe um dia que eu 

não “lembro” do que o P. fez comigo na frente das crianças. Eu tenho vergonha demais, 

muito mais pelas crianças. Se eu não dependesse tanto, eu saia e largava ele”. Esse é um 

trecho da fala da senhora “J.”, 43 anos, agredida fisicamente, entrevistada por mim no 

processo de pesquisa para este trabalho. Diante dessa perspectiva fica a observação: o que 

será preciso fazer para que a mulher brasileira, vítima de violência não precise mais passar 

por esse tipo de dependência, e por essas humilhações? Talvez será mais do que 

equipamentos públicos para a alteração desse contexto. É fundamental também a 

reeducação, a reestruturação da mentalidade e do pensamento machista e patriarcal desta 

sociedade, que mata mulheres a troco de nada, do ciúme doentio, da insegurança. Os 

mecanismos públicos são importantes, sim, isso é evidente, mas a emancipação e a busca 

pelo equilíbrio nas relações também são imprescindíveis para se pensar numa sociedade 

livre da violência contra a mulher. 

Desta forma, através de Cisne (2005) conseguimos refletir que a sociedade 

capitalista é a principal causadora das opressões da mulher, visto que corrobora para a 

manutenção e reprodução da vida, num contexto de expropriação e dominação do corpo 
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feminino. A autora afirma então, que a emancipação da mulher está associada à 

construção de uma nova sociedade. Ou seja, para de fato ocorrer uma libertação feminina 

e a extinção da violência é necessária uma ruptura radical do modo de produção 

capitalista.  
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CAPÍTULO III 

A RELIGIÃO PROTESTANTE NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM A 

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

3.1- Surgimento do protestantismo no Brasil 

Neste capitulo, iremos abordar a religião protestante e a sua relação com a 

violência contra a mulher no Brasil. Para isso, é necessário resgatarmos um pouco da 

história da religião protestante e procurar compreender seu surgimento, suas bases e sua 

expansão pelo país e compreender a relação do sagrado com a violência contra a mulher.  

O protestantismo tem sua origem diretamente relacionada à Reforma Protestante, 

ocorrida no século XVI, tendo como seu principal líder o monge Martinho Lutero. 

Através de suas 95 teses elaboradas, Lutero confrontou a Igreja Católica a respeito de 

inúmeras incoerências cometidas por ela, como por exemplo, a cobrança de indulgências 

aos fiéis. A partir disso, podemos refletir como a Reforma Protestante foi capaz de abrir 

um “espaço” entre o fiel e Deus, que anteriormente, com a Igreja Católica, era cobrado 

(venda de terrenos no céu, etc.). 

“Assim, a Reforma é uma das expressões do humanismo que começou no 

século XIV. A verticalidade cedeu lugar à horizontalidade que significou 

liberdade e responsabilidade do indivíduo perante si mesmo, o mundo e o 

próximo. Em suma, mas não resumindo, a Reforma colocou o homem 

individualmente perante Deus com suas culpas e necessidades. O indivíduo 

agora, solitário perante Deus, era o seu próprio sacerdote. ” (MENDONÇA, 

2007, p. 163) 

 

De acordo com Mendonça (2007, p.163), o protestantismo é fundamentalmente 

influenciado por correntes filosóficas e pelas mutações sociais, atrelando sua base 

teologal aos movimentos a que a sociedade está submetida. Por isso afirma que “o 

pensador protestante tem a liberdade de repensar sua fé conforme a situação exige”. O 

protestantismo, então, sofre influências do humanismo, no qual o homem é um ser 

racional e repleto de contradições.  

Por ser um país fundamentado no catolicismo, o Brasil passou a aceitar e 

incorporar o protestantismo mais tardiamente e a passos lentos. Em meio a adversidades, 

no início da colonização do Brasil por Portugal, por volta de 1530, o protestantismo 

esforçou-se para instalar suas bases de duas maneiras: a primeira, por meio dos franceses, 

com celebração de cultos e da primeira Ceia, − porém, ocorre um declínio quando são 
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expulsos do Brasil, e Portugal toma conta novamente do país, inclusive no aspecto 

religioso. A segunda tentativa foi feita pelos holandeses, na região nordeste do país, entre 

os anos 1630 a 1645, vivenciando o mesmo fim que os franceses (SILVA,2011). Somente 

muitas décadas mais tarde é que o protestantismo volta a se manifestar em solo nacional, 

com a vinda da família real para o Brasil, e posteriormente, com a elaboração da primeira 

Constituição do Brasil, oficialmente livre da colonização portuguesa.  

De 1824 a 1891 foi sendo reduzida a hegemonia católica e os protestantes 

foram conseguindo algum lugar dentro de normas legais muito restritivas ao 

proselitismo, lugares de culto, a construção de novos templos e ao 

sepultamento. (SILVA,2011, p.114) 

 

O protestantismo foi conquistando aos poucos a atenção da sociedade brasileira, 

que era majoritariamente católica. Ele foi se adequando mais facilmente ao modo de 

produção capitalista, uma vez que prega a prosperidade, riqueza e abundância. Ao 

contrário do catolicismo19, que ao longo das décadas manteve-se pregando 

essencialmente a pobreza e a misericórdia, o protestantismo conseguiu se expandir porque 

levava a mensagem de sucesso pessoal, atraindo milhares de seguidores a partir desse 

discurso. Isso não significa que o catolicismo seja uma religião que se encontra fora dos 

padrões capitalistas e exerça tanta influência sobre a vida dos fiéis quanto qualquer outra 

religião. A parcela protestante brasileira se identifica com o protestantismo através do 

ideal de prosperidade que ele traz consigo, como veremos mais à frente neste trabalho. 

As religiões, sejam elas cristãs, de matriz africana, de origem chinesa, indianas, entre 

outras, envolvem ritos e significam intensamente a vida dos sujeitos que as seguem. Esse 

conjunto de filosofias e crenças que é a religião, vai atribuir, portanto, um significado 

para seus seguidores, de maneira a influenciar no desenvolvimento de suas práticas, e é 

nesse aspecto que as ideias de prosperidade, sucesso e abundância vêm se atrelando à 

vida dos mesmos.  

 

3.2- A religião protestante e o seu desenvolvimento no modo de produção capitalista 

Ao construir-se, o indivíduo ao longo da história está a todo tempo cercado de 

referências. Referências culturais, políticas, ideológicas e religiosas. Desta forma, a 

                                                           
19 Mesmo sendo extremamente tradicional, vem se atualizando de certa maneira, através das renovações 

carismáticas com início nos anos 1960, na qual a igreja católica passa a adotar em suas missas, elementos 

mais atuais como músicas e palestras, com o objetivo de inovar as atividades mais tradicionais. 
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questão da religiosidade desempenha um papel significativo na vida do sujeito, cercando-

o a todo o momento de múltiplas percepções.  

Somos seres capazes de sociabilidade e nos constituímos a partir das relações 

continuamente estabelecidas com o “mundo material” e o “mundo espiritual” 

ou “imaterial” dialeticamente articulado [...]. Ao construirmos o mundo, 

construímos a nós mesmos, bem como os outros co-constroem a nossa 

identidade. (COSTA,2005, p.2) 

  

 A religião pode então ser uma das questões fundamentais para a formação do 

sujeito. Seu modo de pensar e agir serão expressamente influenciados pelos dogmas e 

costumes pregados por sua religião. Com isso, é importante compreender a relação de 

influência que a mesma exerce sobre a vida dos sujeitos que estão a ela atrelados. 

Muitas são as restrições fundadas pela religião, nesse caso específico, a 

evangélica. Podemos citar a proibição do uso de certos tipos de vestimentas ou a proibição 

do corte de cabelo, por exemplo. Entretanto, questões como sexualidade e aborto ainda 

são tratados como tabu pelas instituições, ao passo que em outras esferas sociais para 

além da religião, estão efervescendo e necessitam ser discutidos. Observa-se então que as 

igrejas evangélicas, de certo modo, parecem estar isoladas no tempo, com o escasso 

debate sobre essas questões em seus espaços e tampouco a proposta de uma abertura para 

argumentações, limitando-se apenas às regras, doutrinas e normas, agindo como se 

fossem uma célula à parte da sociedade e não inserida nela. Contudo, não se pretende 

aqui que as instituições religiosas concordem ou não com as questões polêmicas do 

cotidiano, mas debatê-las para obter mais conhecimento é fundamental.  

Quando observamos o crescimento do movimento protestante, buscamos 

compreender a necessidade dos indivíduos de pertencerem a uma religião. Isso nos remete 

a algumas reflexões, como por exemplo, a procura que a sociedade realiza, em sua 

maioria, por uma essência, por um prazer que está além dos fluxos do cotidiano. 

Nesse sentido, buscar a religião tem a ver com a fuga da realidade, funcionando 

muitas vezes como uma “válvula de escape” do indivíduo diante da sociedade opressora 

em que vive. Portanto, a alienação proporcionada pela religião acaba sendo essa válvula, 

funcionando como uma maneira de ocultar as reflexões sobre as contradições vividas no 

modo de produção capitalista. Nesse sentido, o indivíduo observa o que está sendo 

oferecido a ele através da doutrina e da espiritualidade como uma ultrapassagem do 

mundo real.   
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Marx (1844) nos leva à análise de uma sociedade contraditória que busca razões 

e essências para a vida dentro da religião. Para ele, a religião funciona como “ópio do 

povo”, o que significa uma amenização das agonias vividas pela sociedade que em sua 

grande maioria sofre os reflexos cruéis do modo de produção capitalista, encontrando 

dentro da religião maneiras de se elevar ao mundo espiritual e subtrair-se da realidade. 

Portanto, ao buscar o ópio, a sociedade procura se distanciar da vida prática para a própria 

realização como indivíduo. “Recordemos que, à época, o ópio era a droga das classes 

ricas, das elites ociosas, dos artistas com meios ou com mecenas que lhes sustentavam o 

vício. A religião era muito mais barata. ” (COSTA, 2009, p.20).   

Ainda segundo Marx, entendemos que existe uma forte relação entre religião e 

capitalismo, conjecturando-a como efeito das ideias e da consciência. Ele relaciona a 

religião como uma “produção espiritual de um povo e uma forma social de consciência” 

(CHAGAS, 2016) atrelada basicamente pela sociedade onde se reproduzem e pelo 

arcabouço ideológico no qual a mesma está submetida.  

Para Marx, a religião, entendida especificamente como superstição, idolatria, 

“ópio”, que conforma o homem e embaraça a sua consciência, deve ser negada, 

mas não se trata pura e simplesmente de um desprezo, de uma proibição ou 

perseguição à religião, nem tampouco de uma negação em geral a ela, uma vez 

que ela é uma questão privada e deve ser respeitada, mas de desvelar o véu 

religioso presente na sociedade e no seu ordenamento político, no Estado, que 

oculta a exploração e a opressão humana. A crítica à religião como crítica da 

realidade social, da qual ela nasce e é expressão ideal, contribui, de certa forma, 

para a emancipação social do homem. (CHAGAS,2016, p.1) 

 

Nessa perspectiva, a análise de Marx sobre a religião, contempla as relações do 

homem com a mesma, principalmente através da mistificação, de um ocultismo presente 

na realidade, uma capa em que a religião envolve as explorações vividas na sociedade de 

classes. Por isso, ao fazer a crítica à religião, Marx também está criticando a realidade, da 

qual o homem é fruto e associado como um subordinado do modo de produção capitalista, 

envolvido e enraizado nas relações de poder presentes na esfera do capital. Além disso, 

ele analisa a religião não como abstrata, mas sim, como objeto social que está em 

constante movimento de acordo com mudanças históricas da sociedade. Com isso, para 

Marx, a religião é um produto construído pelo homem, que busca a sua realização e lança 

sob um ser espiritual sua busca por essência, compreendendo que neste mundo real, a 

emancipação humana é incapaz de ser realizada. 
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Marx acredita que, para libertar o homem da religião, de suas ilusões religiosas, 

é necessário primeiro libertá-lo do tipo de vida que o leva a ansiar pela religião, 

ou seja, é preciso mudar o mundo em que o homem precisa de ilusões. 

Livrando-se das “flores imaginárias”, pode-se colher as “flores vivas”. Neste 

sentido, é fundamental não combater o efeito, mas a causa da religião, que é a 

estrutura social, política e econômica da sociedade capitalista. 

(CHAGAS,2016, p.15)  

 

Ou seja, para Marx, a emancipação humana está atrelada à mudança radical da 

sociedade em que o ser humano se desenvolve, no sentido de que para alcançar tal 

emancipação, é necessário que haja uma libertação das opressões vividas na sociedade de 

classes, na qual só poderá ser contemplada quando esse modelo de sociedade passar por 

uma transformação por completo. 

Podemos compreender então o poder da influência/importância religiosa, 

observando como a religião exerce um papel na vida de seus seguidores – no sentido de 

interligar o homem ao espírito.  No protestantismo, Deus e indivíduo não precisam mais 

de interlocutores ou de alguém que fizesse uma ponte entre terra e céu. O próprio sujeito 

pode buscar a Deus em sua particularidade, “o indivíduo agora, solitário perante Deus, 

era o seu próprio sacerdote” (MENDONÇA, 2007, p.163). Mas, então, se no 

protestantismo o homem usufrui do livre acesso a Deus, qual o sentido da continuidade 

da instituição igreja? Para calcar essa resposta, podemos refletir acerca do modo de 

produção capitalista e sua necessidade de construir e fortalecer cada vez mais 

instituições/empresas, reforçando a ideia de uma irmandade ilusória. 

Não se pode negar que na contemporaneidade, um grande número de igrejas 

transformaram-se em símbolos de prosperidade. O que anteriormente, remetendo-nos à 

etimologia da palavra protestantismo, nos referíamos a protesto (no contexto de 

imposições), atualmente esse sentido mais literal se perde em meio às promessas de vida 

farta e próspera pregadas por líderes religiosos de grandes igrejas. Por isso, é importante 

analisar até que ponto a instituição religiosa não trata seu fiel como cliente e como o 

capitalismo em si não aborda a igreja como uma empresa. De acordo com o Código Civil 

Brasileiro, Art. 44, inciso IV, as organizações religiosas são pessoas jurídicas de direito 

privado. Isso quer dizer que, para existirem legalmente elas precisam ter uma série de 

documentos e registros, como CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas), estatuto 

registrado em cartório, livro de ata, entre outros. Nesse sentido, equipara-se a igreja à uma 

empresa como qualquer outra na esfera jurídica. Porém, para esta pesquisa, é relevante 

ressaltar que esse termo “empresa” refere-se à igreja no sentido de ampliação de lucros, 
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uma vez que o pastor recebe salário e todos os seus funcionários também, devendo ser 

registrados. É através dos dízimos e ofertas que as igrejas arrecadam recursos para se 

manterem. Porém, algumas instituições usam da pregação da prosperidade e da salvação 

para arrecadar cada vez mais. A exploração da fé dos sujeitos é neste caso, usada para 

enriquecer esses fundos. Sendo o fiel tratado como cliente pela igreja, a empresa se utiliza 

de vários recursos para conquistar seu “consumidor”, seja através da venda de produtos 

milagrosos ou apenas da exploração da fé, durante o discurso de sucesso na vida 

econômica. 

Em 2013, o Pastor Silas Malafaia, deu uma entrevista à revista Veja, de São Paulo, 

no qual afirma que paga entre R$ 4 mil à R$ 22 mil para seus pastores. Ele que é líder e 

presidente da Igreja Assembléia de Deus Vitória em Cristo, que tem mais de 100 filiais 

espalhadas por todo o Brasil, diz que paga esse valor para que o pastor não precise se 

preocupar com nada, apenas com a igreja. Ou seja, esse valor está acima da média por 

exemplo do que ganha um médico da rede pública de saúde20 do Estado do Rio de Janeiro, 

o que nos leva a pensar que ser pastor, pelo menos nesta denominação da igreja de 

Malafaia, é bastante significativo em termos salariais. Em um de seus cursos para 

formação de pastores, Malafaia cita alguns mandamentos para conquistar novos fiéis e 

um deles é exatamente sobre as ofertas: “A venda de objetos como fronhas e toalhas figura 

entre outras fontes de receita. É fundamental ter máquinas para receber ofertas nos cartões 

de débito e de crédito21”.  É nessa perspectiva que podemos entender então a exploração 

da fé dos sujeitos e da capacidade fomentada através desses cursos, inclusive, para 

desenvolver tal ação.  

Além dessa questão, temos um elemento importante para acrescentar, que é a 

questão do fiel como um potencial cliente fidedigno. Para o fiel/cliente, existe a percepção 

de que é necessário haver uma fidelidade no que se refere à contribuição com igreja, pois 

o mesmo acredita que somente será próspero se for fidedigno em suas contribuições, por 

isso, seus dízimos e ofertas precisam ser pontuais; 10% de tudo o que ele conquistou 

durante o mês deve ser separado para dizimar na igreja, já as outras contribuições, que 

são chamadas de ofertas, são livres, onde o sujeito pode doar quanto sentir necessidade. 

É nesse momento que as “explorações” acontecem. Analiso, particularmente, um certo 

                                                           
20 Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/salarios-de-ate-15-mil-nao-atraem-medicos-diz-sindicato-

2772748. Acesso em 18 de março de 2015  
21Disponível em: <http://vejasp.abril.com.br/materia/cursos-para-formacao-de-pastores%20 e 

http://vejasp.abril.com.br/materia/entrevista-silas-malafaia>   Acesso em 18 de março de 2015 
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temor dos pastores ao falarem do dízimo, por se tratar de um elemento que está prescrito 

na Bíblia Sagrada, os mesmos não podem contestar, por medo de não serem “abençoados” 

por Deus. Porém, em relação as ofertas, existe petulantemente uma expropriação, por 

parte de algumas instituições evangélicas, que chegam à fazer propagandas extravagantes, 

com vendas de objetos supostamente sagrados e milagrosos para atrair cada vez mais os 

fiéis. Nesse sentido, para essas instituições − que apenas exploram a fé alheia − a 

fidelização do cliente/membro da igreja, é de extrema importância para a manutenção do 

aproveitamento. Observa-se também uma particularidade da religião: a sua legitimação 

para com os sujeitos. Isso explica como as pessoas encontram nela uma espécie de força 

que as acompanham nos momentos da vida.  

Esta [a religião], ao oferecer um sentido para as coisas, também cumpre um 

papel de legitimação, embora outras instituições também o cumprem. 

Entretanto, segundo Berger, a religião é particularmente eficaz: “ A religião 

legitima de modo tão eficaz porque relaciona com a realidade suprema as 

precárias construções de realidade erguidas pelas sociedades empíricas. 

(BERGER, 1985, p,45 in CASTRO, 2005, p.130) 

 

É interessante também, a partir desse contexto, ressaltarmos a questão do trabalho 

dentro da nossa sociedade. Podemos refletir através da história que a força de trabalho da 

classe mais pauperizada da sociedade, em toda a trajetória do capitalismo jamais fora 

remunerada de maneira significativa e digna. Desde a Revolução Industrial aos dias 

atuais, a classe trabalhadora em seu cenário precário vem lutando por melhores condições 

de trabalho e renda. Nessa perspectiva, consideramos condições adversas e pauperismo 

como objetos principais que levaram a sociedade de classes ao longo dos séculos a buscar 

outras maneiras de abstrair-se das formas de opressão do capital. A religião, portanto, é 

uma das manifestações mais acessíveis de elevação.  

Uma pesquisa realizada em 2010, em 114 países, mostrou que quanto mais pobre 

é o país, mais religioso ele se configura22. Quando a renda per capta do país é baixa, a 

religiosidade tende a ser maior. Mas como essa relação se estabelece? Pode ser pelo 

pressuposto de que através da religiosidade, a elevação do espírito leva o sujeito a uma 

abertura na qual o mesmo se subtrai das coisas terrenas, como já discutimos 

anteriormente. Cabe considerar então que algumas religiões que pregam a transcendência 

da vida terrena após a morte, tendem a uma espécie de fatalismo, alimentando em seus 

                                                           
22Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/poder/805103-quanto-mais-religioso-mais-pobre-tende-

a-ser-um-pais-diz-pesquisa.shtml.> Acesso em 08 de dezembro de 2015 
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fiéis uma sensação de compensação na “vida eterna” pelas injustiças e adversidades que 

vivem no cotidiano.   

A construção social sob a qual estamos submetidos nos coloca diante das esferas 

nas quais a sociedade está inserida: a cultura, a política, a economia, as relações de 

dominação, as desigualdades do capital. Somos, portanto, seres em infinito processo de 

construção, tanto na identidade quanto na prática das ações.  

Ainda que estejamos em um mundo secularizado, onde a religião não é a única 

forma de se compreender o mundo, a crença religiosa e a fé dos sujeitos são realidades 

no Brasil. O próprio aumento no número de fiéis na esfera protestante, como veremos a 

seguir, nos mostra essa relação entre os indivíduos e a religião. Apesar de não deter 

exclusividade sobre a compreensão do mundo, sendo há séculos confrontada e negada 

pela ciência, a religião e a igreja permanecem presentes na vida das pessoas. É importante 

destacar que o aumento de fiéis nas igrejas evangélicas na contemporaneidade está 

intensamente relacionado a um discurso milagreiro, curandeiro e próspero pregado por 

elas. A fé na cura e nos milagres, a crença na vida próspera, farta e abundante, e a 

felicidade plena são maneiras de atrair as pessoas como nunca antes − um discurso que 

se fortalece em momentos de crise (econômica, política, social etc.). Então, porque não 

analisar essa estratégia da igreja evangélica concomitantemente à estrutura do modo de 

produção capitalista, refletindo sob uma possibilidade de correlação, mesmo que sutil 

entre elas. As campanhas e propagandas de prosperidade realizadas pela igreja 

evangélica, tanto na TV quanto nas rádios e principalmente nos templos, podem sim estar 

relacionadas a uma crise no mercado de trabalho, aos baixos salários e as condições 

precárias de emprego no Brasil. Essa lógica então permite refletir novamente no relevante 

papel que a religiosidade cumpre na vida de seus seguidores, de diversas maneiras. De 

acordo com Castro (2005), em sua pesquisa realizada com pessoas evangélicas, podemos 

destacar:  

“Em Maria, ela cumpre o papel de legitimar as desigualdades sócio 

econômicas, bem como todos os acontecimentos anômicos da existência, ou 

seja, aqueles que ameaçam nossa crença num mundo dotado de ordem e 

sentido. “Aqui tá falando. Jesus quando ele veio, escreveu tudinho o que tá 

escrito (...) A crise de desemprego tava pra acontecer e já tá acontecendo, peste, 

fome, guerra, morte, tudo tá escrito. É pra se cumprir, mas se a gente for falar 

pra um e pra outro, ninguém vai entender” (Maria, 45 anos) ” (p.130) 
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Conseguimos entender, através da expressão popular, por exemplo, como a 

religião é capaz de gerar ideias conformistas, pois ao analisarmos falas como as 

supracitadas, percebemos uma ótica fatalista à qual os sujeitos estão subjugados. “Porque 

tá aqui, pra se cumprir. Não há necessidade de reclamar. Muitos reclamam do governo, 

mas não há necessidade de reclamar, a gente deve pegar e falar “Jesus, me guarda”. 

(Maria, 45 anos) ” (CASTRO, 2005, p.131) 

O debate sobre a fé nesse contexto é importante, porque nos permite analisar os 

sujeitos e entender que a fé para eles é uma das maiores práticas envolvidas na religião. 

Por isso, através dela, eles podem encontrar seus próprios caminhos e verdades 

respaldados no que acreditam.  

Observar e analisar a sociedade contemporânea no bojo da religiosidade não é 

uma tarefa simples. Questões complexas e densas que são objetos de discussões 

perpassam o estudo da religiosidade no Brasil, especialmente a religião protestante, a qual 

tem crescido relevantemente. Por isso, devemos considerar que mesmo o Brasil sendo um 

país majoritariamente católico, o espaço que a religião evangélica vem assumindo no país 

é consideravelmente amplo.23 Se mistificam em diversas ramificações, denominações e 

se espalham entre pontos de pregação, congregações e grandes templos. Com líderes 

formados por faculdades ou apenas consagrados por outros pastores, as igrejas 

evangélicas vão cada vez mais ganhando espaço no cenário brasileiro. Diversos são os 

programas na TV onde a pregação e propagação da prosperidade se atrelam à esfera das 

curas. A fé de cada sujeito é colocada em prova nesses programas. O que fica aparente é 

que para conseguir algo que deseja, o fiel deve estar disposto a pagar, literalmente, um 

preço. É nessa questão que parece acontecer uma espécie de “enganação”, no sentido de 

que quanto mais se tem para doar, quanto mais o sujeito puder pagar e ofertar, mais 

próspero o fiel será. Esse movimento de “barganha” aparece claramente, inclusive com a 

venda de objetos supostamente milagrosos que prometem inúmeras realizações para os 

seus seguidores, como já refletimos anteriormente.   

“Os movimentos religiosos de renovação são comuns entre populações 

marginalizadas e de baixa renda e parecem ser, frequentemente, os únicos a 

construírem instituições em circunstâncias de extrema pobreza e decadência 

ou vazio institucional; os movimentos religiosos apresentam numerosas 

características não democráticas, tais como hierarquias autoritárias e uma forte 

                                                           
23 O Censo realizado em 2010, aponta que 42,3 milhões de pessoas são da religião evangélica no país, ou 

seja, 22% da população. Disponível em: 

<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/94/cd_2010_religiao_deficiencia.pdf> Acesso em 

20 de abril de 2016 



 
 

50 
 

pressão sobre seus fiéis para que façam sacrifícios e contribuam com dinheiro.” 

(LEHMANN, 2007, p.1) 

 

 

3.3- A relação entre a religião protestante e a violência contra a mulher  

Atualmente, pesquisas vem apontando uma elevação no número de violência 

contra a mulher evangélica no país. De acordo com a pesquisa “Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher” feita pelo Senado Federal em 2013, 32,1% das mulheres 

evangélicas no Brasil acham que a mulher não é tratada com respeito, e 38% delas 

alegaram que o maior desrespeito acontece no seio familiar. O mais alarmante, é que 

83,3% das mulheres evangélicas apontam, de acordo com a pesquisa, que conhecem 

alguém que enfrenta/enfrentou situação de violência física. Dentre os principais motivos 

estão o ciúme e o uso de bebidas alcoólicas; 57,3% alegam que sofreram violência física 

e 65,3% apontam seus maridos/companheiros como agressores. Essas mulheres 

procuraram ajuda, porém 20% recorreram ao auxílio familiar, 17% preferiram a ajuda da 

igreja e apenas 13% recorreram ao sistema público de segurança (neste caso, a Delegacia 

de Atendimento à Mulher). Aponta-se que 30% não denuncia por medo e insegurança e 

10% por dependerem financeiramente do companheiro. 

Esses dados mostram que a mulher evangélica brasileira, não está fora do contexto 

cruel da violência doméstica. Sabendo que a religião evangélica é a segunda maior do 

país, propomos então, a tentativa de compreender se existe alguma ligação entre a 

doutrina religiosa e a opressão e violência contra a mulher neste segmento específico. 

A cultura machista presente em nossa sociedade é um elemento central que 

favorece a situação de violência doméstica contra a mulher, no que se refere a submissão 

dela sob o homem num contexto religioso, onde a doutrina que é pregada até os dias de 

hoje é de que a mulher deve estar sempre em segundo plano e o homem permanecendo 

como o “macho-alpha”, responsável por prover o sustento e ser o líder das relações 

conjugais. 

A mesma pesquisa apontada acima, revela que 20,9% das mulheres que já 

sofreram algum tipo de violência provocada por um homem são da religião evangélica, 

seguidas de 14,9% da religião católica. Reflete-se então, através da pesquisa: se as 

mulheres que estão sendo violentadas em sua maioria se declaram da religião protestante, 

então essa religião pode trazer elementos que subsidiem a questão da violência contra a 
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mulher, como por exemplo, a propagação e a afirmação da submissão da mesma para com 

seus companheiros.        

De acordo com Marconi e Lakatos (2003), obervamos que a religião pode 

contribuir para o entendimento do sagrado como incontestável e plenamente verdadeiro, 

por se tratar de um campo espiritual. 

 

O conhecimento religioso, isto é, teológico, apoia-se em doutrinas que contêm 

proposições sagradas (valorativas), por terem sido reveladas pelo sobrenatural 

(inspiracional) e, por esse motivo, tais verdades são consideradas infalíveis e 

indiscutíveis (exatas); é um conhecimento sistemático do mundo (origem, 

significado, finalidade e destino) como obra de um criador divino; suas 

evidências não são verificadas: está sempre implícita uma atitude de fé perante 

um conhecimento revelado. Assim, o conhecimento religioso ou teológico 

parte do princípio de que as "verdades" tratadas são infalíveis e indiscutíveis, 

por consistirem em "revelações" da divindade (sobrenatural). (p.79) 
 

 

Ou seja, a “verdade” contida na religião representa uma falta de questionamento 

e nesse sentido, a questão da violência contra a mulher no âmbito religioso pode se 

expressar como essa escassez de questionamento para com as verdades impostas pela 

religião, como por exemplo, a ideia de que a mulher deve obedecer ao seu marido em 

tudo o que ele decidir. 

Durante o período em que estive inserida no campo de estágio – Centro 

Especializado em Atendimento à Mulher (CEAM) Rio das Ostras-RJ − pude resgatar para 

esse trabalho alguns trechos de relatos de usuárias atendidas pelo Serviço Social, que 

exemplificam bem essa questão. As usuárias do serviço, que se declaravam evangélicas, 

eram maioria nos atendimentos, elas relatavam que seus companheiros sentiam muito 

ciúmes quando as mesmas frequentavam a igreja e aos cultos, e que a partir daí muitas 

agressões aconteciam, uma vez que os agressores não respeitavam a crença e a religião 

de suas parceiras, além de não acreditarem que elas estavam indo aos cultos e/ou reuniões, 

mas sim estavam praticando algum ato de traição. Algumas usuárias revelavam inclusive 

que seus companheiros a agrediam por sentirem ciúmes de seus líderes religiosos, 

proibindo as mesmas de irem aos cultos, além de afirmarem que suas companheiras, por 

serem dessa religião, deveriam muito mais respeito a eles porque é o que a religião delas 

ensina. 

A partir dessa perspectiva, podemos analisar uma forte pressão que os 

companheiros/maridos realizam sob as mulheres evangélicas. Muitos, “respaldados pelas 

escrituras sagradas” agridem e abusam de suas companheiras por se acharem maiores 
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e/ou mais importantes que elas, por considerarem que elas devem estar submissas a eles, 

e fazendo assim as suas vontades. Sabemos que na atualidade, a mulher possui muito mais 

voz e poder, além de contar com vários sistemas de proteção e leis que reforçam como 

crime a violência contra a mulher, por isso, a aceitação da violência não deveria ser tão 

elevada, mas a justificativa apontada pela pesquisa supracitada mostra quanto o medo e a 

dependência financeira é prejudicial para o movimento de denúncia e proteção da vítima. 

Por isso, se faz necessário pensar no empoderamento da mulher, tanto na esfera cultural 

e política, quanto financeiramente, para que esse tipo de situação não venha a crescer de 

maneira tão brutal como ocorre no país.  

A religião protestante em alguns de seus elementos contribui para que a submissão 

e a dominação sejam exercidas nas relações entre homem e mulher. A Bíblia, por 

exemplo, como principal fonte de recursos e “amparo”, em algumas de suas passagens 

reforça isso − sabemos que trechos desse livro foram escritos a milhares de anos atrás e 

seu contexto histórico era diferente dos atuais, portanto, sua interpretação dentro das 

igrejas vai perpassar por uma série de fatores.  Por isso, resgata-se alguns trechos da Bíblia 

que reforçam a ideia de submissão com o propósito de elucidar a reflexão. 

“Mulheres, sede submissas a vossos maridos, porque assim convém, no Senhor.” (Livro 

de Colossenses, Capítulo 3 – Versículo 18) 
 

“Como em todas as igrejas dos santos, as mulheres estejam caladas nas assembleias: não 

lhes é permitido falar, mas devem estar submissas, como também ordena a lei.” (Livro de 

I Coríntios, Capítulo 14 – Versículo 34) 
 

“As mulheres sejam submissas a seus maridos, como ao Senhor (Livro de Efésios, 

Capítulo.5 – Versículo 22)” 
 

“Assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura 

santa, não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos. Que 

saibam ensinar as jovens a amarem seus maridos, a quererem bem seus filhos. [...], e 

mostra-te em tudo modelo de bom comportamento: pela integridade na doutrina, 

gravidade, linguagem sã e irrepreensível para que o adversário seja confundido, não tendo 

a dizer de nós mal algum” (Livro de Tito, Capítulo 2- Versículo de 3 à 8)  
 

Além desses elementos, o pensamento machista também se reproduz dentro do 

meio protestante. O trecho da reportagem a seguir nos faz refletir que muitos homens 

continuam considerando e representando a ideia de que a mulher é culpada pela situação 

de violência na qual se insere. 

https://www.bibliaonline.com.br/vc/cl/3/18+#v18
https://www.bibliaonline.com.br/vc/1co/14/34+#v34
https://www.bibliaonline.com.br/vc/ef/5/22+#v22
https://www.bibliaonline.com.br/vc/ef/5/22+#v22
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O Pastor Jaime Kemp24 acredita que o outro lado da história, o homem, deve 

ser ouvido, pois muitas vezes, a agressão ocorre por causa de provocações: “no 

aconselhamento, recebemos mulheres vítimas de violência, que chegam muitas 

vezes machucadas. Nós apoiamos a denúncia, mas precisamos conversar com 

o marido. Às vezes, a mulher tem a sua parcela de culpa nos casos de violência, 

porque provoca o marido. Ela precisa sim denunciar, mas primeiro deve buscar 

aconselhamento”.25  

 

 

A partir de pensamentos como esse é que cada vez mais se reforça a ideia de 

machismo e submissão da mulher no meio religioso, principalmente protestante. Portanto, 

é necessária uma reflexão, inclusive dentro das igrejas evangélicas, com o intuito de 

eliminar essas questões de subalternidade; de fomentar o pensamento em relação à 

igualdade do homem e da mulher dentro das relações conjugais, afetivas, familiares, entre 

amigos, no trabalho e na sociedade em si. A mulher contemporânea sabe da força que 

possui, entende que mesmo dependendo financeiramente ou afetivamente de seu 

companheiro, ela detém de mecanismos de enfretamento, tanto através da colaboração 

psicológica de profissionais quanto dos mecanismos de segurança presentes na esfera 

pública e privada.  

  

3.3.1- A violência doméstica contra a mulher evangélica 

 

Vimos anteriormente, de acordo com os dados apontados pela pesquisa, que o 

número de mulheres evangélicas violentadas é muito expressivo. No entanto, devemos 

considerar também que mesmo com a procura das mulheres por atendimento, mesmo elas 

recorrendo aos meios “possíveis”, não significa que o ciclo da violência está rompido. Ou 

seja, não é porque a mulher fez uma denúncia ou contou para algum familiar que sofre 

violência doméstica, que a mesma irá se afastar daquela relação abusiva. Nesse sentido, 

o encorajamento realizado pelos atendimentos tanto psicológicos quanto sociais, são de 

extrema importância no que se refere ao empoderamento da mulher, no sentido de 

transformá-la em “dona de sua própria história”. Em muitos atendimentos realizados no 

campo de estágio que estive inserida, observei que a mulher sempre foi livre para tomar 

                                                           
24  Pastor famoso pela autoria dos livros: “A arte de permanecer casado” e “O marido que quero ser”. Fonte 

da reportagem: <http://noticias.gospelmais.com.br/mulheres-cristas-vitimas-violencia-domestica-orar-

denunciar-27091.html.> Acesso em 18 de outubro de 2014 

 
25 Fonte da reportagem: Disponível: <http://noticias.gospelmais.com.br/mulheres-cristas-vitimas-

violencia-domestica-orar-denunciar-27091.html.> Acesso em 18 de outubro de 2014 
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as suas decisões; após as orientações psicológicas, sociais e jurídicas, o poder de arbítrio 

era da mulher, por entendermos que apenas ela pode saber o que é melhor para a sua 

trajetória naquele momento. De acordo com Campos (2011, p.51), “esse é o objetivo do 

empoderamento: fazê-la perceber as opções que apenas ela é capaz de escolher”. 

Devemos levar em consideração que, dentro da religião protestante, de uma certa 

maneira, a mulher, mesmo com toda a questão da subordinação, também se sente “mais 

forte” no seio religioso. Algumas exercem cargos de liderança nas igrejas e a maioria 

delas sentem-se orgulhosas por serem responsáveis pelo “resgate” de sua família, pois ela 

acredita que é através dela que o equilíbrio pode ser introduzido em seu lar. Essa, 

portanto, é uma questão ambígua e indefinida, uma vez que a subordinação e a 

fortificação advêm do mesmo contexto: o religioso.  

 

Então, de mulher frágil e doce, nessas condições, ela pode se sentir forte, 

corajosa e lutadora, quando se percebe numa briga contra o “mau”, não contra 

seu cônjuge ou sua família. [...]. Elas “lutam” por uma causa que acreditam: a 

garantia da salvação e da “harmonia” familiar. Depositam na fé a esperança de 

que sua vida vai mudar quando houver uma intervenção divina. 

(CAMPOS,2011. p.52) 

 

Através da minha pesquisa, pude observar que muitas mulheres acreditam que 

apenas a intervenção divina irá resolver seus problemas familiares. Muitas delas não 

procuram atendimento adequado apenas confiando na fé, confiando que somente por esse 

meio toda a situação de violência será resolvida, além de se culparem por não 

conseguirem “converterem” seus companheiros/maridos à sua religião, acreditando 

também numa possível mudança se o mesmo compartilhar da mesma fé que elas. 

Conforme Campos (2011), no que se refere à violência doméstica, as mulheres 

evangélicas acreditam que um “espírito maligno” é o causador das divergências e dos 

conflitos, com a perspectiva de prejudicar o âmbito familiar, “assim, o ato de agressão, 

por exemplo, não é contra a mulher, mas contra a “harmonia familiar””. (p.53). 

Em entrevista realizada por mim com a senhora “B.”, mulher evangélica, 32 anos, 

casada há 7 anos, com 2 filhos, pude perceber um discurso derrotista, no que tange à 

violência sofrida por ela. Seu cônjuge a agride física e psicologicamente há 3 anos, com 

tapas, socos e palavras de baixo calão. A alternativa que ela diz encontrar é a fé. Ela 

apenas ora para que tudo dê certo, além de se sentir culpada por essa situação, por achar 

que está sendo uma esposa ruim que “não cumpre com suas obrigações”. Ela afirma que 

as brigas e a violência ocorrem na maioria das vezes motivadas pelo ciúme doentio, no 
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entanto, acha que ela tem a culpa, porque passa muito tempo na igreja. “Eu fico achando 

que tô abandonando meu marido em casa, mas o que tô fazendo é orar por ele na igreja” 

(trecho da fala de uma entrevistada). Esse fatalismo infelizmente é realidade de muitas 

outras mulheres, que, ao mesmo tempo que se sentem “poderosas” por estarem “lutando” 

contra o mal que assola suas famílias, estão sendo oprimidas e feridas dentro de seus lares. 

Quando questionadas sobre a reação diante da situação de violência, elas alegam que é 

necessário orar mais para se tornar uma esposa melhor, agradar mais o marido. É incrível 

perceber que para elas, recorrer aos mecanismos públicos de segurança e de apoio é a 

última saída. Antes disso, elas recorrem à rede alternativa, como a família, a igreja e seus 

líderes religiosos. Em outra entrevista, realizada por mim, a senhora “F.”, casada, 47 anos, 

1 filha, contou que quando sofreu violência doméstica, a primeira pessoa com quem ela 

foi se aconselhar foi com seu pastor, porque acreditou ser ele a pessoa que iria “curar” o 

marido do problema do álcool, colocando na bebida a culpa pela agressão. Sabemos que 

essa não é uma desculpa para violência, o indivíduo pode agredir uma mulher estando ele 

sob efeito da bebida alcoólica ou não; ela pode até agravar o estado de entorpecimento, 

mas não pode ser vista como única causadora do problema. “Quando ele bebe, ele vem 

pra cima de mim com tudo. Mas quando ele tá bom, ele briga comigo do mesmo jeito. Eu 

tenho medo de falar alguma coisa, as vezes penso em denunciar, mas tenho muito medo 

dele descobrir” (trecho da fala de uma entrevistada). 

Vilhena (2009), vai nos mostrar como as mulheres evangélicas lidam com essa 

situação de violência através da espiritualização, mostrando que para elas, é o demônio 

que está induzindo o marido ao erro, além de se sentirem culpadas quando falam do 

assunto com alguém ou até mesmo denunciam, porque sentem-se traidoras de Deus, por 

não estarem confiando na fé e no poder d’Ele para transformar a sua família. Nesse 

sentido: 

 

Apesar de abstrair a responsabilidade do companheiro pelos atos que a 

violentaram, e, com isso, toas as dimensões históricas e sociais das situações 

enfrentadas, esta mulher encontra “apoio” na fé e nos “irmãos” que constituem 

a comunidade religiosa. (CAMPOS,2011, p.54) 

 

 

Essa percepção de subalternidade, peculiar da religião evangélica, implica numa 

dimensão maior de relação de forças dentro do seio familiar. Como a mulher observa e 

trata seu marido como um ser superior a ela, logo, o mesmo se põe nesse lugar. O mesmo 

se sente dono dela e de seus sentimentos, emoções, atitudes, inclusive do corpo e dos bens 
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materiais. Por isso, um afastamento, um distanciamento se torna penoso para a mulher 

em situação de violência doméstica, diante da perspectiva de que ao colocar o homem em 

posição favorável, ela se diminui enquanto mulher, esposa, mãe, trabalhadora, feminista. 

Isso vai implicar numa cadeia de fatores como o fatalismo, a dominação e o desânimo, 

por exemplo. A mulher então entra numa fase de auto sacrifício, na qual ela toma para si 

as dores, as frustrações e os problemas enfrentados, entendendo que dessa maneira, ela 

irá conseguir dar continuidade à sua vida, sem criar obstáculos na vida de outras pessoas. 

Então, o auto sacrifício para a mulher é a maneira de combater o “mau” que assola a sua 

família.  

 

 

A violência do agressor é combatida pelo “poder” da oração. As “fraquezas” 

de seus maridos são entendidas como “investidas do demônio”, então a 

denúncia de seus companheiros agressores as leva a sentir culpa, por seu modo 

de entender, estarem traindo seu pastor, sua igreja, seu próprio Deus. Logo, o 

que era um dever, o da denúncia para fazer uso de seu direito de não sofrer 

violência, passa a ser entendido como fraqueza ou falta de fé na provisão e 

promessa divina de conversão-transformação de seu cônjuge. 

(VILHENA,2011, p.117) 

 

 

Para Vilhena (2011), a religiosidade dá sentido ao caos que a mulher vive, através 

da sua inquestionabilidade, a religião para essas mulheres é o lugar onde elas irão 

resinificar suas vidas. Para muitas mulheres evangélicas dentro desse contexto de 

violência doméstica, a principal solução para os conflitos é a conversão dos 

maridos/companheiros à religião. O sentido da conversão é que o ser humano ao ser 

convertido à religião – evangélica −, pressupõe que todas as atitudes consideradas 

“erradas”, profanas e impuras devem ser repensadas e repugnadas, com base em uma 

nova concepção de vida, que lhes são apresentadas e atribuídas pela doutrina em questão. 

Vilhena (2011) nos aponta que “os conversos se sentem motivados a parar de beber, a 

canalizar sua sexualidade para o casamento e cuidar da sua família (baseado sempre no 

modelo de família patriarcal) ”. Por esse motivo, as mulheres insistem em buscar a 

conversão de seus companheiros, arraigadas na concepção do nascimento de um novo ser 

a partir da religião. Cabe inserir neste debate a questão dos companheiros que já são 

convertidos e até mesmo aqueles que possuem cargos importantes dentro das instituições 

e que agem de maneira violenta com suas mulheres da mesma maneira. Em minha 

pesquisa, percebi essa questão no relato da senhora “M.”, que me contou durante a 

entrevista realizada por mim, que seu marido é missionário da Igreja e a agride 
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constantemente. Nem a própria senhora “M.” entende o porquê das agressões, mas pensa 

que pode ser devido aos ciúmes, já que ela também é missionária da igreja e tem muito 

contato com outros homens. Para ela, “a vida com “C.” não é fácil porque ele dentro da 

igreja é um santo, mas dentro de casa me bate e bate nas crianças. Ele não fala porque, 

mas eu acho que é ciúme. Ele me bate à toa, as vezes quando vou pra igreja sem ele, 

quando eu volto ele me recebe com tapa. Já teve um dia que ele derrubou o armário das 

crianças em cima de mim. [...] Uma cena horrorosa. ” Ou seja, a partir desse trecho 

observamos que, dentro das igrejas, inclusive líderes religiosos, perpetuam a violência 

contra a mulher, não sendo ela apenas uma prática dos não convertidos. A seguir, veremos 

entrevistas realizadas durante esta pesquisa com pastores de igrejas evangélicas, e suas 

percepções acerca do assunto violência contra a mulher, tanto na sociedade em geral 

quanto no meio religioso. Também veremos a entrevista com uma assistente social e com 

um médico da rede pública de saúde, que trabalha diretamente com atendimento de 

mulheres, os quais proporcionaram relatos bastante significativos para a produção desta 

pesquisa, além de oportunizar o contato direto com o ambiente onde as mulheres são 

atendidas.  

 

3.3.2- Entrevistas com pastores protestantes 

 

Em 2015 e 2016, realizei entrevistas com 5 pastores, porém, apenas 2 deles 

autorizaram a utilização do material para a pesquisa. Através delas pude perceber como 

uma visão conservadora e um tanto quanto machista ainda está presente dentro das 

igrejas. Como a opressão velada existe no meio religioso e de que maneira as mulheres 

são aconselhadas por esses líderes religiosos em relação à situação de violência 

doméstica. Seguem abaixo algumas partes da entrevista realizadas. 

O senhor “L.”, 41 anos, casado com 2 filhos, pastor há 5 anos de uma igreja 

pentecostal no Rio de Janeiro, contou-me que já aconselhou em sua igreja alguns 

membros que viviam em situação de violência familiar. Chamou-me a atenção o seguinte 

trecho da entrevista, onde ele diz que: “a falta de atenção ao marido e a recusa da mulher 

para as relações sexuais podem gerar situações de violência”.  A sua perspectiva para as 

situações de violência contra a mulher, é exatamente a mesma em outros casos que relatou 

a mim em entrevista: a culpabilização da mesma, tornando-a como fator principal da 

situação de violência, e não como vítima. Nesse sentido, o pastor contou-me que ao 

receber esse tipo de “caso” em sua igreja, ele procura aconselhar da melhor forma possível 
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– do ponto de vista dele – orientando sempre a mulher a cuidar melhor de seu marido, a 

trata-lo com mais carinho, e ver do que ele está precisando, para que a situação de 

violência não venha a se perpetuar. Quando questionado em relação ao posicionamento 

do homem nesta situação de violência, o mesmo afirmou que era necessário que o casal 

orasse mais, para que não houvessem mais esse tipo de conflito.  

O senhor “F.”, 35 anos, casado e sem filhos, atua como pastor da Igreja Universal 

do Reino de Deus há 11 anos, e em sua entrevista, pude perceber que sua visão em relação 

à violência contra mulher é ampla, e que o mesmo compreende os enfrentamentos da 

mulher no combate a violência. O pastor contou-me que conhece mulheres evangélicas 

em situação de violência doméstica, através de violência física, psicológica e sexual. Ele 

me contou que sua reação ao ouvir os relatos é de revolta, porém, não contra o agressor, 

mas sim contra o “sistema”, porque entende que é o sistema que não pune o agressor. 

Além disso, ao ser questionado por mim sobre essa situação, o mesmo conta que ao 

aconselhar como pastor a pessoa agredida, ele indica a procura de um tratamento 

psicológico e principalmente espiritual, sem deixar de lado a busca por punição ao 

agressor. Em suas palavras: “primeiro, eu disse que ela deveria entender que se trata de 

um mal espiritual e social, e que deveriam buscar do interior primeiro, com a ajuda de 

Deus e depois procurar a ajuda de profissionais, para uma recuperação sadia.” Após essa 

resposta, o pastor “F”, contou me que acha as leis eficazes no país, mas que a cultura é 

um fator importante, no que se refere à violência contra a mulher. Nesta entrevista pude 

perceber que o pastor compreende a violência contra a mulher, mas ainda possui uma 

visão conservadora, no qual sempre aconselha às suas fiéis a serem mais tementes a Deus, 

e deixando para um segundo plano a procura por atendimento específico. 

 

3.3.3 – Entrevista com Assistente Social 

 

Durante a elaboração deste trabalho, tive a oportunidade de entrevistar uma 

assistente social, que trabalha no Centro Especializado de Atendimento à Mulher de 

Itaboraí – Rio de Janeiro. Nesta entrevista, os dados apontados pela Assistente Social, 

baseado em sua trajetória de trabalho, reforçaram ainda mais as perspectivas que foram 

levantadas durante a produção deste trabalho, como por exemplo, o atendimento à mulher 

evangélica vítima de violência doméstica. 

A profissional do Serviço Social, mostrou-me em relatórios, que 80% das 

mulheres atendidas no serviço são da religião evangélica (o serviço atende em média, 
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entre 24 e 40 mulheres por mês), e que muitos relatos colhidos por ela nos atendimentos, 

mostram como a religião potencializa a reprodução da violência contra a mulher. Segundo 

ela, as mulheres evangélicas que procuram atendimento, são as que mais demonstram 

medo, em relação à denúncia. Além de terem um vínculo afetivo forte com seus 

companheiros, a vergonha é o principal motivo para que elas não se queixem da violência 

sofrida ou procurem apoio.  

Contou-me que, em um caso específico atendido por ela, a usuária do serviço 

sofria violência por anos, do companheiro que também era da mesma igreja, e nunca teve 

coragem de denunciar por sentir medo do companheiro e de ter vergonha que sua 

comunidade religiosa soubesse de tal acontecimento, principalmente porque ele tinha um 

cargo importante na igreja e seria vergonhoso para o casal tal circunstância. Por isso, a 

Assistente Social trabalhou com a usuária a questão da importância do empoderamento 

feminino e da luta que ela estava começando a traçar contra a violência que estava 

sofrendo, e apoiando-a nas decisões que seriam tomadas por ela daquele momento em 

diante. No Centro Especializado de Atendimento à Mulher de Itaboraí tem trabalho 

constantemente com mulheres, em relação ao fortalecimento pessoal, de acordo com a 

Assistente Social. Ela contou que são realizadas palestras e reuniões com psicólogas 

mensalmente. No entanto, afirmou que a política voltada à mulher é precária, e que para 

a diminuição e até mesmo a erradicação da violência doméstica, ainda há muito a ser 

desenvolvido tanto no estado quanto no país. 

 

3.3.4 – Entrevista com Médico da Rede Pública do Estado do Rio de Janeiro 

 

Em 2016, realizei uma entrevista com o médico “B”, clínico geral de um Hospital 

do Rio de Janeiro há 4 anos − o qual não pôde ser citado nesta pesquisa, a pedido do 

médico. Ele me contou em entrevista, inúmeros atendimentos que realiza com mulheres 

vítimas de violência doméstica, e que em alguns casos, ele conseguia perceber, através 

da fala das pacientes, que elas eram da religião evangélica. Em um dos casos atendidos, 

ele contou que uma mulher de 29 anos, chegou ao seu consultório com muitas dores no 

ouvido, e ao analisa-la, ele diagnosticou que ela estava com o tímpano perfurado e 

sangrando no ouvido esquerdo. Ao questioná-la como aquilo havia ocorrido, a paciente 

contou que provavelmente teria sido quando o marido dela deu um soco no seu rosto, que 

é usuário de crack. Quando percebeu a situação de violência, ele acionou o serviço social 

do hospital, para que fossem feitas as orientações para aquela paciente, para que a mesma 
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pudesse de alguma forma se respaldar contra a violência sofrida. Ele contou que essa 

paciente já foi atendida por ele algumas vezes, e a violência contra ela é recorrente. Ao 

aconselhá-la ao fazer o registro de ocorrência, ele afirma que a paciente tem medo, porque 

o marido é usuário de drogas. Ele contou que em vários atendimentos que faz às mulheres, 

ele percebe que a violência doméstica está presente.  

Outro caso que ele me contou, foi de uma paciente de 19 anos, que já havia 

prestado ocorrência contra o namorado, e fora assassinada semanas após o atendimento, 

atentando para as brechas e falhas na legislação brasileira, que é lenta e morosa na punição 

adequada dos agressores. Essa entrevista, foi muito importante para a pesquisa, pois 

mostra a visão de um profissional da saúde, que trabalha diariamente com vítimas de 

violência doméstica, e que procuram atendimento após o ocorrido, o que nos faz voltar a 

atenção para a questão da prevenção da violência, para que ela não venha acontecer e 

menos ainda, as fatalidades, como conta o médico entrevistado.    

 

3.4 - Apontando uma ideia realizável sobre a segurança para mulheres vítimas de 

violência doméstica através da tecnologia 

Através desta pesquisa, com intuito de buscar uma ideia realizável, procurei em 

vários locais, iniciativas particulares e autônomas que pudessem respaldar a mulher 

vítima de violência doméstica, independente de sua religião ou credo, pensando em uma 

forma de se proteger a mulher e denunciar o agressor de maneira eficaz, sem ter a 

necessidade de recorrer aos mecanismos burocráticos do estado e das esferas públicas. 

Pensei, de diversas formas, como a mulher agredida poderia se sentir segura e protegida, 

para fazer uma denúncia, e essa denúncia se tornasse realmente um dado importante para 

o combate à violência. 

Nesse sentido, pensei na tecnologia e no crescimento do acesso da população às 

redes sociais e mídias alternativas. E como uma espécie de norte para a pesquisa, 

encontrei online a palestra da americana Jessica Ladd26, realizada em fevereiro de 2016, 

nos Estados Unidos, que baseou toda a minha proposta a seguir. A partir de relatos de 

violência ocorridos no campus universitários dos Estados Unidos, e após verificar que 

apenas 6% das agressões eram denunciadas à polícia, Jessica e sua equipe desenvolveram 

                                                           
26 Jovem americana, criadora do portal “https://www.projectcallisto.org”, o qual registra ocorrências de 

violência contra a mulher online, ligadas à rede pública de serviços de segurança. A palestra está disponível 

em: 

<https://www.ted.com/talks/jessica_ladd_the_reporting_system_that_sexual_assault_survivors_want/tran

script?language=pt-br#t-19603> . Acesso em 25 de abril de 2016.  



 
 

61 
 

um site, no qual a vítima relata anonimamente a situação de violência sofrida, as 

características e o nome do agressor (se souber), e essas informações vão para um banco 

de dados. Quando uma segunda pessoa insere sua situação de violência, as características 

e até mesmo o nome do agressor e essas informações coincidirem com uma denúncia 

anterior, o sistema automaticamente envia esses dados à polícia, que pode investigar o 

caso, uma vez que existe uma reincidência cometida pelo mesmo autor. Esse sistema já 

está em teste em duas universidades americanas e tem dado resultados positivos. 

A partir dessa ideia, refleti sobre a criação de um sistema similar ao supracitado 

no Brasil, para que a vítima de violência doméstica, tenha voz mais rápido, e se proteja 

ainda mais, uma vez que ela irá se expor muito menos do que ir à uma delegacia e fazer 

todos aqueles procedimentos burocráticos e demorados. É claro, que essa é uma ideia 

inicial e que deve ser desenvolvida com mais clareza e estudo, com testes em 

comunidades pequenas a princípio, levando em consideração as características do local, 

se as pessoas possuem acesso à internet; se essa seria uma maneira viável de unificar a 

rede de atendimento à mulher, e que se comprovado o desenvolvimento positivo, como 

esse processo poderia ser implementado e ampliado para todo o país.   

Ou seja, através da tecnologia, criar um mecanismo inteligente para a prevenção 

e punição da violência contra a mulher em todas as suas áreas. Sabemos que o acesso à 

internet na contemporaneidade aumentou significativamente, e isso colabora para o 

processo de desenvolvimento de mecanismos que auxiliem a sociedade de uma maneira 

geral, uma vez que recuando o avanço da violência contra a mulher, se constrói uma 

sociedade mais disposta a seguir lutando contra todas as expressões de opressão.  

3.4.1 – Idealizando um projeto para interligar igreja evangélica e mecanismos 

públicos de proteção à mulher 

Diante da realidade que pude presenciar através das entrevistas com as mulheres 

evangélicas vítimas de violência, refleti acerca de um pequeno projeto que poderia ser 

implementado dentro das igrejas protestantes, em parceria com os mecanismos das 

esferas públicas, trabalhando como uma equipe e um rede parceira. 

O projeto consiste em realizar, dentro do espaço religioso – não necessariamente, 

em parceria entre o (a) pastor (a) ou líder religioso, e os equipamentos públicos de 

proteção à mulher, palestras mensais, sobre a violência contra a mulher, abrindo espaço 

para o diálogo, imprescindivelmente sem julgamento, com intuito de fortalecer a 
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aproximar a mulher evangélica da esfera que a protege, com o objetivo de estreitar essa 

relação, não deixando apenas a cargo da fé a sua segurança em relação à agressão, mas 

para ela saber e poder construir uma relação de confiança e buscar através da rede o 

respaldo necessário em momentos de violência.  

Evidentemente, essa é apenas uma proposta, que deve ser ainda muito estudada, 

pensada, elaborada e testada, afim de buscar resultados positivos. Também não é a 

proposta e nem o objetivo o questionamento e tampouco a restrição da fé dos indivíduos, 

mas sim reforço do entendimento de que a violência contra a mulher pretende ser 

eliminada através de diversos instrumentos, e a interlocução entre as instituições é 

fundamental para a construção desse processo.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a elaboração deste trabalho, pude compreender diversos fatores que 

perpassam o cotidiano. As relações dos indivíduos sociais, suas representações na 

sociedade, seu desenvolvimento cultural, intelectual, econômico e político. Observei 

nesta pesquisa a crítica à religião como uma forma de distanciamento do homem da 

realidade, no qual seu afastamento lhe proporciona uma libertação das opressões vividas 

na sociedade capitalista. Com isso, funcionando como uma empresa, a igreja evangélica 

vai funcionar nos moldes do capital, fortalecendo a lógica do mercado, com o objetivo de 

crescer e lucrar cada vez mais, inclusive a partir da exploração da fé individual.  

A partir dessa análise, pude compreender que para muitos, a compensação dos 

problemas vividos aqui na terra, serão recompensados na vida no céu, sendo esse o papel 

que a religião exerce na vida das pessoas. Portanto, na circunstância de violência contra 

a mulher no segmento evangélico, também pode-se compreender essa lógica: as mulheres 

estão sofrendo e passando por “provações” aqui na terra, mas serão recompensadas. 

Portanto, a “verdade” contida na religião, para elas não proporciona questionamentos, e 

por isso, a aceitação da violência acaba acontecendo de maneira natural, cabendo apenas 

a elas a oração e por último a procura de ajuda nos organismos necessários. 

O cristianismo, ainda que não tenha inaugurado a sujeição da mulher ao 

homem, [...] aderiu ao patriarcado que marcava presença no contexto do 

seu surgimento. Sendo assim, pudemos notar o quanto a religião contribuiu 

para a legitimação do modelo de família nuclear e os papeis atribuídos a 

homens e mulheres, naturalizando-os. (CAMPOS, 2011, p. 61). 

 

Perceber, então, a apreensão no discurso tanto das mulheres entrevistadas por 

mim, tanto nas que estão presentes no cotidiano dos atendimentos nas redes de proteção 

à mulher, é frustrante, uma vez que acabamos nos sentindo incapazes de fazer algo para 

que a realidade seja subvertida. Por isso, espero que a produção desta pesquisa contribua 

de certa forma, mesmo que indireta, para a reflexão dos problemas enfrentados por essa 

parcela da população, que muitas vezes sofre encoberta pela religiosidade e pelo medo. 

Por isso se faz necessário “discutir sobre o poder que a religião exerce sobre a 

subjetividade de homens e mulheres e como relacionar esse fato com o fenômeno da 
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violência doméstica pode ser uma das alternativas no combate à violência” (CAMPOS, 

2011, p.62) 

Desta forma, baseada nesta pesquisa realizada por mim, com a contribuição de 

elementos fundamentais para o processo de elaboração da mesma − como as pessoas 

entrevistadas, por exemplo − pude concluir que existe uma relação entre a religião 

protestante e a violência doméstica contra a mulher em alguns aspectos. Um deles é o 

medo, pois a religião, de certa maneira possui embasamentos teóricos, − citados neste 

trabalho (capítulo 3, página 52 e 53) − onde a partir deles, o agressor consegue reunir 

argumentos para a que a agressão não seja relacionada à violência. Outro elemento é o 

reforço realizado pela religião em relação às diferenças entre o homem e a mulher, e a 

divisão de seus papéis dentro e fora da igreja: algumas inclusive até separam os lados que 

homens e mulheres devem sentar nos templos, dividem os cargos onde a mulher é na 

maioria das vezes colocada na equipe da cozinha, limpeza ou do cuidado das crianças, 

reforçando o estereótipo feminino. Além disso, pude perceber que não existe espaço para 

a discussão do tema violência contra a mulher dentro das igrejas.  

A verdade inquestionável também é um fator que influencia nessa questão da 

violência, no sentido de  não permitir uma discussão do tema − não estarem abertos aos 

novos rumos da sociedade − e tampouco o questionamento sobre o que está escrito e 

proposto na bíblia, a qual é de livre interpretação dos pastores e seus seguidores: ou seja, 

é muito fácil que seja distorcida e que sua escrita, tenha ordenamentos e palavras que 

fogem do contexto atual, mas que continuam sendo utilizadas para basear muitas atitudes 

do cotidiano.  

A religião influencia inclusive através da questão espiritual, na qual as mulheres 

acreditam que seus companheiros (sendo eles evangélicos ou não) podem estar possuídos 

por algum espírito ruim e por esse motivo são levados à cometerem a violência contra 

elas, e ao invés de denunciarem e tomarem as medidas legais de segurança, elas recorrem 

apenas às orações, as intervenções divinas e conselhos pastorais. A vergonha sentida por 

essas mulheres evangélicas também implica na situação de violência doméstica, uma vez 

que elas entendem que não podem deixar ninguém saber o que estão passando, por que 

suas “aflições” devem ficar somente com elas e com sua fé, entendendo que sua situação 

irá se resolver, uma vez que “Deus só dá a cruz conforme cada um pode carregar”, − 

particularmente discordo desta afirmação, e reflito que não se pode desatrelar as situações 

que ocorrem com um indivíduo, seja religioso ou não, das situações que perpassam o 
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cotidiano. A questão da violência contra a mulher acontece em todos os âmbitos da 

sociedade, em todos os segmentos religiosos, em todas as classes econômicas, em todos 

os fragmentos políticos. Essa dura realidade ainda é, de certa maneira, camuflada, mas ao 

mesmo tempo passível de mudanças.  

É com esse objetivo que pretendo concluir esta pesquisa, com a proposta de 

expandir um tema tão pouco discutido na sociedade – que é a violência no seio religioso 

− e propor elementos para contribuir nas ações efetivas contra a violência doméstica 

contra a mulher, independente de sua religião.  

Infelizmente, a morosidade nos processos burocráticos brasileiros, ainda mata 

mulheres no nosso país, e essa realidade tristemente sofre uma tendência de se perpetuar 

por um longo tempo, visto que as prioridades não estão nem perto de serem as mulheres 

vítimas de violência. Por isso também abordei neste trabalho a importância da luta 

feminina, como ato de mudança neste país, além do advento das redes sociais, que são 

capazes de mobilizar milhares de pessoas em um único propósito. Ou seja, para realização 

de uma mudança real, temos que considerar o pensamento marxista, de que somente a 

uma transformação social radical será capaz de modificar a nossa sociedade. 
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ANEXOS 

Anexo I - Roteiro de entrevista com os pastores 

Parte 1 

1- Idade:  

2-Cidade onde mora: 

3- Sexo:  

4- Estado Civil: 

5-Qual a denominação de sua igreja:  

6- Quanto tempo trabalha como pastor: 

7- Tem filhos? Quantos?  

8- Qual a média do salário que você recebe atuando como pastor? 

Parte 2 

1-Você conhece alguém que vivencia/vivenciou situação de violência doméstica dentro 

do meio evangélico? 

2-Qual tipo de agressão? 

(   ) Física  (   ) Psicológica  (   ) Material    (    )Sexual 

3-Como foi sua reação ao ouvir sobre a situação? 

4-Qual a postura que tomou? Aconselhou, denunciou, ou apoiou alguma das partes 

envolvidas? 

5-Poderia descrever em poucas palavras como ocorreu a sua orientação como pastor? 

6-Poderia contar algum caso que já presenciou e aconselhou? 

7-O que você acha que poderia ser feito para não existir situação da violência contra a 

mulher dentro das igrejas? 
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Anexo II - Roteiro de entrevista com os servidores 

Parte 1 

1- Idade:  

2-Cidade onde mora: 

3- Sexo:  

4- Estado Civil: 

5- Quanto tempo nesta profissão: 

Parte 2 

1-Você conhece alguém que vivencia/vivenciou situação de violência doméstica dentro 

do meio evangélico? 

2-Qual tipo de agressão? 

(   ) Física  (   ) Psicológica  (   ) Material    (    )Sexual 

3-Como foi sua reação ao ouvir sobre a situação? 

4-Qual a postura que tomou? Aconselhou, denunciou, ou apoiou alguma das partes 

envolvidas? 

5-Poderia descrever em poucas palavras como ocorreu a sua orientação profissional? 

6-Poderia contar algum caso que já presenciou e aconselhou? 

7-O que você acha que poderia ser feito para não existir situação da violência contra a 

mulher dentro das igrejas? 
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Anexo III - Roteiro de entrevista com mulheres vítimas de violência 

Parte 1 

1- Idade: 

2-Origem:  

3- Possui emprego? CLT? Renda? 

4- Estado Civil:  

5- Quanto tempo de relacionamento: 

6- Tem filhos? Quantos?  

7- Denominação da Igreja que frequenta: 

8- Companheiro é da mesma religião? 

9- Se sim para 8: Participa das atividades/ reuniões com você?  

Parte 2 

1-Você já vivenciou ou conhece alguém que vivencia/vivenciou situação de 

violência doméstica? 

2-Poderia relatar? 

3-Você já buscou ajuda? De quem? 

4-A igreja ou algum membro da mesma tomou conhecimento da situação? 

5-Houve alguma intervenção? Alguma orientação de seu líder religioso, ou 

de alguém de dentro desse meio? 

6-Como foi orientada? 


