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RESUMO 

 

 A questão de gênero, imposta pela sociedade, tem muitas vezes admitido o ato 

violento contra a mulher, que acaba sendo inserido nas normas sociais e culturais, o 

que faz com que se perpetuem as desigualdades entre as mulheres e os homens e que 

se favoreçam a discriminação contra mulheres. Segundo alguns autores, os aspectos 

ligados ao gênero exercem grande influência na violência contra mulher, sugerindo 

ser a questão de gênero preponderante neste tema. Considerando a relevância desse 

tema, se promoveu o objetivo desta pesquisa, a qual se trata de um resgate histórico 

sobre a fundamentação de gênero, as estratégias das políticas para mulheres e sobre a 

análise das abordagens do Centro de Referência em Atendimento à Mulher - a Casa 

da Mulher, com relação à forma como tem trabalhado nessa demanda. Desta forma, 

na construção desta pesquisa, foi realizado um estudo sobre as questões de gênero, 

fazendo ligações com a aplicação da violência contra a mulher, perpetrada por 

parceiros. Considerando a emergência de se promover atendimentos adequados a 

essas demandas, foi feita uma pesquisa junto à Casa da Mulher, a fim de analisar o 

tipo de assistência prestada e, de que forma a instituição tem trabalhado para 

responder a essas demandas. Para tanto, foram tomadas como base informações 

concedidas pela equipe profissional da instituição e a busca do perfil das usuárias 

atendidas, seu olhar com relação à instituição e suas expectativas com relação à 

quebra do ciclo de violência, após a intervenção profissional. Concluiu-se que apesar 

do grande número de mulheres vítimas de violência que já passaram ou que ainda 

estão na instituição, a Casa da Mulher tem se esforçado para atender adequadamente 

essas demandas e, promover saídas para a superação deste problema. 
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ABSTRACT 

 

The question of genre imposed by society, has often admitted the violent act 

against women, which ends up being inserted into the social and cultural norms, 

which means that perpetuate inequalities between women and men and that favor the 

discrimination against women. According to some authors, the aspects related to 

gender exert great influence on violence against women, suggesting that gender 

issues prevalent in this area. Considering the importance of this issue, if promoted 

the goal of this research, which is a historical review on the grounds of gender, 

strategies and policies for women on the analysis of the approaches of the Reference 

Center for Assistance to Women - The Casa da Mulher, with regards to how this 

demand has worked. Thus, the construction of this research, a study was conducted 

on genre questions, making connections with the application of violence against 

women perpetrated by partners. Considering the emergence of promoting adequate 

care to these demands, a survey was conducted in the Casa da Mulher, to analyze the 

type of assistance provided, and how the institution has worked to meet those 

demands. So, were taken based on information provided by the professional staff of 

the institution and the search profile of users served, his gaze towards the 

organization and its expectations with respect to breaking the cycle of violence after 

professional intervention. It was concluded that despite the large number of women 

victims of violence who have passed or who are still in the institution, the Casa da 

Mulher has struggled to adequately meet these demands and promote outputs to 

overcome this problem. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de Conclusão de Curso visa contribuir com as produções sobre 

a questão de gênero e violência contra a mulher, além disso, o modo de como as 

políticas sociais vêm sendo aplicadas, para se combater os problemas relacionados a 

essas questões.  

O interesse por este tema surgiu inicialmente a partir do momento quando 

comecei a recordar de uma época da minha infância, quando presenciei uma agressão 

física contra uma mulher pelo seu parceiro, em vias públicas e, desde aquela época 

eu indagava qual seria a razão para tal atitude. Na necessidade da escolha do tema 

deste trabalho, recorri a esse antigo questionamento, porque pude notar que ainda 

hoje, a violência contra mulher é um assunto que deve ser mais discutido e 

aprofundado, com vistas a se conhecer sobre seus fundamentos e os motivos que 

levam a ser praticada, principalmente em sua forma entre os parceiros íntimos, para 

que se pensem soluções no sentido de se superar essas demandas. 

Em sua essência, a violência é bastante difícil de ser conceituada socialmente, 

porque ela é uma forma de relação pessoal e algumas vezes pode se mostrar sutil, ou 

até mesmo possuir característica cultural, à medida que a pessoa passa a reproduzir 

aquilo que sempre vivenciou, de modo que seja capaz de transmitir para futuras 

gerações, o que faz muitas vezes com que certos tipos de violência venham resultar 

das interações da sociedade.  

Nesse sentido, este trabalho trata-se de um estudo que irá recuperar os 

elementos centrais da produção e reprodução das questões de gênero durante a 

história, em diversas épocas e sociedades, neste sentido, faz-se ligações com a 

aplicação da violência contra a mulher, em especial as perpetradas pelos seus 

parceiros.  

A violência contra a mulher que é discutida no decorrer deste trabalho, é 

apresentada como uma forma de imposição de poder do homem sobre a mulher, é 

por isso advinda das questões relativas ao gênero e, desse modo, denominada de 
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violência de gênero. A violência de gênero será entendida aqui como um produto da 

organização social que está alicerçada nas desigualdades entre os sexos.  

Desta forma, este trabalho irá enfatizar as questões de gênero como um 

conjunto de características sociais e culturais, atribuídas às pessoas, de forma 

diferenciada, de acordo com o sexo.    

Tendo em vista que a violência perpetrada por parceiros se apresenta em 

forma de ciclo, será visto no decorrer da pesquisa que a Casa da Mulher propõe que, 

em seus atendimentos e atividades com as mulheres vítimas de violência pelos seus 

parceiros, sejam feitos incentivos através de atendimentos às vítimas, para que essas 

mulheres tentem romper com o referido ciclo de violência.  

A questão central da pesquisa na Casa da Mulher é analisar se essas mulheres 

atendidas pela instituição se julgam capazes de conseguir romper com o ciclo de 

violência, a partir dos atendimentos prestados pela instituição. De igual modo, 

analisar a forma de abordagem da Casa da Mulher com relação à questão da 

violência entre parceiros.  

Deste modo, a problemática da referida pesquisa é identificar de que maneira 

as mulheres atendidas na Casa da Mulher entendem a questão de gênero e enfrentam 

a violência perpetrada por seus parceiros e se as mesmas se acham capazes de tentar 

romper com o ciclo de violência após abordagens na instituição.  

Como referências teóricas da pesquisa, será citado acerca da violência contra 

mulher como um fenômeno social, os apontamentos de Heleieth Saffioti (2004) e 

com relação à aplicação da violência por parceiros íntimos, advinda das questões de 

gênero, serão consideradas as observações de Vanessa Gurgel Adeodato (2005).  

As fontes de pesquisa utilizadas partem de dados e documentos 

disponibilizados pela Casa da Mulher, no município de Rio das Ostras, entrevistas 

com os profissionais e aplicação de questionário com as usuárias da referida 

instituição.   

Desta forma, este trabalho traz a possibilidade de uma reflexão sobre as 

questões de gênero, que são muitas vezes impostas pela sociedade e que trazem à 

tona a questão da violência contra a mulher. Este trabalho permitirá ainda a 

possibilidade de reflexão sobre os desafios contemporâneos que estão em torno desse 

seguimento.  

       10 



    
 

           

Este trabalho está organizado em três capítulos. No primeiro capítulo, serão 

trazidas considerações e reflexões sobre a construção social do papel da mulher, 

desenvolvido culturalmente e que envolveu o relacionamento desigual entre homens 

e mulheres ao longo do tempo e, que ainda é considerado por muitas pessoas na 

sociedade como algo natural. Neste referido capítulo serão sistematizados aspectos 

sobre a história da mulher, fazendo apontamentos sobre sua realidade, seja no lar ou 

nas indústrias, no campo ou cidade, na perspectiva de que a partir desses 

apontamentos e considerações se possa refletir sobre o processo da construção do 

papel da mulher até a chegada do mundo contemporâneo.  

No segundo capítulo serão feitos apontamentos sobre a construção das 

questões de gênero na sociedade, incluindo aspectos como a família, educação na 

infância, a cultura e os espaços de poder, principalmente na esfera doméstica, a 

forma como as relações de poder e desigualdade nesses espaços fomentam conflitos 

e violências, trazendo a necessidade da aplicação das políticas para as mulheres, na 

tentativa de modificar esse processo, com propostas para sua superação.   

No terceiro capítulo, será trazida a apresentação de uma pesquisa realizada na 

Casa da Mulher, na cidade de Rio das Ostras. Tal pesquisa permitirá conhecer um 

pouco sobre o perfil das mulheres atendidas na instituição, bem como o que elas 

pensam a respeito da própria instituição, quais suas expectativas mediante a mesma e 

mediante a situação de violência na qual estão vivenciando e, ainda, como essas 

mulheres pensam e entendem as relações de gênero e se as mesmas se consideram 

capazes de romper com o ciclo de violência, após a intervenção da instituição.  
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Capítulo I - A construção do papel social da mulher 

   

O objetivo deste capítulo é sistematizar aspectos sobre a história da mulher, 

fazendo apontamentos sobre sua realidade, seja no lar ou nas fábricas, no campo ou 

cidade, na perspectiva de que a partir desses apontamentos e considerações se possa 

refletir sobre o processo da construção do papel da mulher até a chegada do mundo 

contemporâneo.  

Serão trazidas ainda algumas considerações sobre as lutas das mulheres nos 

movimentos feministas, como item primordial na conquista de novos olhares com 

relação às mulheres.  

 No decorrer deste capítulo, serão apontados  aspectos do meio social e 

familiar das mulheres, nos quais estão presentes relações de subordinação e 

dominação, que propiciaram e até mesmo fizeram perdurar até os dias de hoje, a 

visão da mulher como sujeito dominado, considerando que este aspecto de 

subordinação da mulher tenha sido o princípio de uma complexidade de relações, as 

quais se iniciaram a partir do espaço privado do lar, que será apontado aqui como um 

grande contribuinte para o início da prática da violência, da qual elas são vítimas. 
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1.1 - O surgimento da propriedade privada e o posicionamento da 

mulher como propriedade: Construindo as relações de poder  

 

Este item objetiva apontar as origens dos valores patriarcais estabelecidos na 

sociedade e, busca articular a construção desses valores ao desenvolvimento da 

propriedade privada, enfatizando que a construção do papel da mulher e sua 

submissão foram estabelecidas ao longo da história da sociedade, em concomitância 

com o surgimento da propriedade, o que fez com que se estabelecessem papéis 

diferenciados para homens e mulheres.  

 

Desde as sociedades primitivas, no quadro da evolução das famílias, havia a 

tendência de que o homem se destacasse socialmente, seja dentro do lar ou no 

ambiente externo, em detrimento à mulher. O agir do homem era voltado a se colocar 

na condição de possuidor da mulher. Como exemplo disso, está o início da 

construção da união conjugal monogâmica, a partir da sociedade australiana, quando 

as mulheres pertenciam àqueles que as raptavam, estando dessa forma, em condição 

de propriedades do homem, como aponta Engels: 

(...) quando um jovem, com a ajuda de seus amigos, rapta, à 

força ou pela sedução, uma jovem, ela é possuída por todos, 

um em seguida ao outro, mas depois passa a ser esposa do 

promotor do rapto. E, inversamente, se a mulher roubada foge 

da casa de seu marido e é recolhida por outro, torna-se esposa 

deste último, perdendo o primeiro suas prerrogativas. 

(ENGELS [1820-1895]: 2005:47)  

No contexto de formação e desenvolvimento das famílias, havia manifesto o 

poder absoluto do homem sobre os demais membros – mulher e filhos. Isso se deu 

pelo fato de que a partir do momento em que o homem passou a cultivar o solo, 

campos e animais, introduzindo criação de gados e obtendo rebanhos e agricultura 

como propriedade, passou a desenvolver riquezas e, tornou-se então, o possuidor do 

poder, à medida que era capaz de converter essas riquezas, que estavam em sua 

posse, em propriedade particular da família. E, como aponta Arendt: 
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Nesse contexto, a posse de propriedades significava 

dominar as próprias necessidades vitais e, portanto, ser 

potencialmente uma pessoa livre, livre para 

transcender a sua própria existência e ingressar no 

mundo comum a todos. 

 (ARENDT [1906-1975]: 2007:75)  

 

À medida que o homem detinha esse poder de estabelecer propriedade e manter 

domínio sobre ela, era estabelecida a condição para a admissão desse indivíduo à 

esfera pública, pois este era visto como capaz de “chefiar uma das famílias que, no 

conjunto, constituíam a esfera pública.” (ARENDT [1906-1975]: 2007:71) 

 A partir do momento em que se deu origem à propriedade privada, o homem viu 

a possibilidade de se impor dentro do lar e na sociedade, na medida em que a 

aquisição das riquezas privadas foi caracterizada como um progresso na sociedade. 

Com isso, o homem estabeleceu uma organização de seus membros, “uma 

organização de certo número de indivíduos, (...) numa família submetida ao poder de 

seu chefe”. (ENGELS, [1820-1895]: 2005:61) 

O objetivo dessa organização era determinar os responsáveis por cuidar do gado, 

da casa e do comando do lar e, com isso, o homem, por ser o detentor das riquezas 

que adquiriu como propriedade, passa a se julgar nesse aspecto, possuidor do direito 

de se colocar desde então, em uma posição mais importante que a da mulher na 

família, por ser ele o responsável pela obtenção e manutenção desses bens.  A partir 

de então, se pode verificar o surgimento das contradições, dos antagonismos e 

relações de poder existentes entre homens e mulheres e na sociedade, quando “cada 

progresso é simultaneamente um retrocesso relativo, e o bem-estar e o 

desenvolvimento de uns se verificam às custas da dor e da repressão de outros”.  

(ENGELS, [1820-1895]: 2005:71) 

 Assim, com o surgimento da família patriarcal, o governo do lar transformou-se 

em uma espécie de serviço privado. Neste tipo de família, a mulher passou a cumprir 

seus deveres no serviço privado dentro do lar, ficando excluída do trabalho social e 

sem poder obter algum ganho. 
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Sendo assim, verifica-se que viver entre pares e lhe dar com eles, pressupõe - 

desde as sociedades antigas até a atual - que há a existência de desiguais, “ao passo 

que a família era o centro da mais severa desigualdade”. 

(AREND [1906-1975]: 2007:41) 

E, neste mesmo sentido, Engels ainda aponta que: “Na família, o homem é o 

burguês e a mulher representa o proletário”. (ENGELS [1820-1895]: 2005:80) 

Verifica-se que o primeiro antagonismo de classes se deu entre o homem e a 

mulher, com a opressão do sexo feminino pelo masculino. Deste modo, no decorrer 

do desenvolvimento dos povos, o homem além de se tornar o principal detentor de 

bens, começou a se apoderar também da direção da casa, fazendo desmoronar o 

direito materno, o que foi considerado como uma grande derrota histórica atribuída 

ao sexo feminino, quando então a mulher passou a se ver convertida em servidora do 

homem. (ENGELS, [1820-1895]: 2005) 

A partir de então, as mulheres passaram a estar sujeitas à administração superior 

do homem, o qual passa a ser o detentor, por direito, das finanças, sendo responsável 

por elas, enquanto as mulheres e o trabalho das mesmas passaram a estar sob a 

direção da dona de casa. 

Na medida em que aumentavam as riquezas adquiridas, mais o homem se 

impunha numa posição superior a da mulher, fazendo com que brotasse nele a ideia 

de poder valer-se dessa vantagem para estabelecer ou modificar o que achasse 

conveniente, dentro da esfera doméstica, mantendo todas as coisas sob seu domínio, 

inclusive a mulher. 

Esse tipo de organização da família patriarcal na sociedade foi visto como “um 

novo organismo social, cujo chefe mantinha sob seu poder a mulher, os filhos e certo 

número de escravos, com o pátrio poder (...) e o direito de vida e morte sobre todos 

eles.” (ENGELS [1820-1895]: 2005:62). 

Com isso, a mulher era vista como uma das propriedades do homem e este 

detinha o poder total sobre ela.  Para reafirmar a complexidade das relações, Engels 

aponta que: 
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(...) para assegurar a fidelidade da mulher e, por 

conseguinte, a paternidade dos filhos, aquela é 

entregue, sem reservas, ao poder do homem: quando 

este a mata, não faz mais do que exercer o seu direito.  

(ENGELS [1820-1895]: 2005:62)  

 

 A mulher enquanto propriedade do homem encontrava-se sob seu domínio 

absoluto, inclusive tendo o homem o poder de decisão sobre sua vida ou morte, 

caracterizando naquela sociedade, o início do exercício do poder de repressão e 

violência sobre a mulher, como sendo uma atitude aceitável. Com isso, verifica-se 

que a submissão da mulher é uma condição que foi aceita socialmente como 

pertencente à mulher e, quando ela tenta romper este limite, pode ser considerado 

como justo que ela seja punida pela transgressão.   

Sendo assim, verifica-se que a hegemonia do sistema patriarcal é concomitante 

ao desenvolvimento da propriedade privada e aos antagonismos de classe. Estes 

fatores e antagonismos acabaram por se refletir diretamente nas relações entre as 

pessoas e, por contingência, nas relações entre homens e mulheres organizados 

socialmente como casais, reforçando assimetrias de poder que foram e ainda são 

sustentadas também, pela dependência econômica da mulher, tendo em vista que a 

nossa sociedade está pautada em valores patriarcais, cabendo à mulher o papel de 

viver sob o poder de mando do homem.  Com isso, é estabelecido um projeto de 

dominação baseado na desigualdade entre homens e mulheres, enfatizando a 

supremacia do homem, o que vem dificultar para as mulheres a superação de sua 

condição de submissão e subalternidade. 

 

 

1.2 - Ambiente doméstico e ambiente de produção: Mitos como objeto 

de controle nas relações de poder. 

 

Neste item serão apontados aspectos sobre a situação da mulher nos diferentes 

espaços em que se insere, bem como o lugar de subalternidade e dependência que as 

mulheres ocupam, em todas as esferas sociais, na medida em que a sociedade 
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autoriza a preservação do patriarcado, legitimando a desigualdade de poder entre 

homens e mulheres e, consequentemente, tornando o ambiente doméstico um lugar 

privilegiado para o início da prática da violência. 

Verifica-se que o lugar das mulheres no espaço público, entendido aqui como 

a própria cidade, sempre foi problemático. Isso se deu pelo fato de que a mulher era 

vista como se estivesse em constante desordem e desequilíbrio, o que poderia 

incomodar ou até “ameaçar” a estrutura da sociedade, a qual era dominada pelos 

homens e, por ser estabelecido esse domínio dos homens na sociedade, era evitado 

que elas tomassem alguma parte no meio social público. 

O fato de serem vistas como em constante desequilíbrio se dava pelo motivo 

de que as mulheres eram consideradas como uma figura mais instintiva do que 

racional, e na sua feminilidade eram julgadas incapazes de criar ou de governar 

alguma coisa. (PERROT, 1998) 

Por se temer a inserção das mulheres nesses espaços, elas foram inicialmente 

induzidas, desde a sua criação, a estarem aptas a executar somente os afazeres 

domésticos.  

Nesse sentido, a sociedade apontava que as mulheres tinham “vocação” para 

serviços domésticos, como aponta Perrot: 

“Mãe e dona de casa, esta é a sua vocação, e nesse caso ela é benéfica para a 

sociedade inteira.” 

(PERROT, 1998:9)  

 

Verifica-se assim que o convívio entre homens e mulheres, no âmbito 

doméstico, sempre teve a perspectiva de colocar a mulher em uma situação de sujeito 

dominado em relação ao homem, com uma afirmação de que ela deveria ser 

subordinada no lar, na medida em que esta era considerada ameaçadora para a 

sociedade e, além disso, as mulheres estavam relacionadas às tarefas domésticas, 

através de suas atividades – lavar, passar, cozinhar, etc. Deste modo, o discurso 

colocado era de que seria necessário mantê-las afastadas do convívio social, como 

uma medida de “segurança” para a sociedade. 

Porém, o objetivo principal era de que os homens não viessem a correr riscos 

de perder o poder, com suas características de dominador, o que para a sociedade 

     17 



    
 

           

isso poderia ocorrer facilmente, se as mulheres se inserissem no meio social, quando 

dessa maneira, elas poderiam ter a chance de perder as características de sujeito 

dominado.  

E, ainda nesse aspecto de relações de poder, se a ordem masculina se sentir 

ameaçada, podem aparecer tipos de violência, como um mecanismo que tem a 

função de manter uma ordem estabelecida. Como por exemplo, a colocação de 

obrigações que a mulher deve exercer no lar ou a obediência de imposições, como a 

proibição de trabalhar fora de casa, configurando espécies de violência de gênero. 

Dessa forma, às mulheres eram impostas uma série de limitações como, por 

exemplo, não exercer atividade remunerada fora de casa sem o consentimento do 

marido.(SAFFIOTI, 2004) 

 A mulher enquanto dona de casa, não participava da estrutura ocupacional, que 

é uma das maiores fontes de concessão do prestígio.  

Isso se dava também pelo fato de haver a competitividade na estrutura profissional, e 

com isso, a masculinidade era vista como uma condição para aquisição do prestígio. 

(SAFFIOTI, 1976) 

 

Porém, como aponta Saffioti, 

 

(...) a determinação sexo não determina diretamente o 

menor prestígio de que gozam as mulheres nas 

sociedades capitalistas. Antes, serve de critério para 

limitar a competição da esfera profissional, o que, por 

sua vez, confere ao homem maior prestígio. Como a 

esfera ocupacional é aquela em que mais se realizam 

os princípios do jogo competitivo, e, aparentemente, 

não há mediações entre o sexo, esta é vista como 

criatura incapaz de adquirir status. 

     (SAFFIOTI, 1976: 354)  

 

 Por outro lado, em meados do século XIX, quando as novas exigências do 

desenvolvimento comercial e industrial se iniciaram, a presença do espaço público 

tornou-se mais nítida, o que passou a exigir uma vida social mais consumista e, com 
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isso, estabeleceu-se a necessidade de que as mulheres exercessem atividades que 

fossem remuneradas. (RAGO, 1985) 

Contudo, o trabalho das mulheres era limitado e em muitos casos, possuía 

características domésticas em seus afazeres, à medida que trabalhavam como 

costureiras, doceiras, lavadeiras, etc. Mas aos poucos as mulheres foram ganhando 

espaço nas indústrias, porém apenas com atividades consideradas como próprias para 

mulheres, como por exemplo, a tecelagem. 

Mas, na medida em que avançavam as industrializações e aumentava a 

incorporação da força de trabalho masculina, as mulheres aos poucos iam sendo 

retiradas das indústrias, com o discurso em diversos setores e até mesmo no ambiente 

familiar, de que o trabalho feminino fora da esfera doméstica poderia ameaçar a 

honra da mulher, fazendo menção ao ambiente das fábricas como se fossem 

“bordéis” ou lugares perigosos onde as mulheres não conseguiriam se defender, se 

estivessem inseridas nesses espaços.(RAGO,1985) 

 

O objetivo principal era fazê-las entender o aspecto da sua “fragilidade”, com 

intenção de retirá-las aos poucos dos espaços que algumas já haviam conquistado 

dentro da esfera pública, o que trazia confrontos, visto seu desejo de conquista 

profissional. Esse discurso era utilizado pelo fato de que os homens visavam 

preservar seus espaços no meio público e profissional, e a inserção das mulheres era 

vista como uma ameaça de perda desses espaços. 

 

Esses obstáculos não se limitavam ao processo de produção; 

começavam pela própria hostilidade com que o trabalho 

feminino fora do lar era tratado no interior da família. 

Os pais desejavam que as filhas encontrassem um “bom 

partido” para casar e assegurar o futuro, e isso batia de frente 

com as aspirações de trabalhar fora e obter êxito em suas 

profissões. Não socializar informações importantes era uma 

boa estratégia, e os homens se valiam dela procurando 

preservar seu espaço na esfera pública e desqualificar o 

trabalho feminino.  

(RAGO,1985:582). 
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Visto a valorização do trabalho assalariado dos homens, o papel inicial da 

mulher no âmbito doméstico seria o de educar e cuidar daqueles que futuramente 

iriam ocupar os ambientes de trabalho nas indústrias - marido e filhos -, servindo 

assim a mulher para geração e manutenção da força de trabalho masculina, deixando 

de lado suas satisfações pessoais. 

Nesse processo de cuidado com o lar, a mulher passou a compreender que a 

valorização de si mesma residia no bom êxito do marido e filhos, que viviam sob 

seus cuidados. (RAGO, 2007) 

Neste sentido,  

(...) é porque a mulher realiza o trabalho doméstico 

que o homem pode dedicar-se às tarefas diretamente 

produtivas. Portanto, o trabalho da mulher é, neste 

caso, indiretamente produtivo, necessário enquanto tal 

à realização do trabalho produtivo do homem.  

(SAFFIOTI, 1976:362)  

Com isso, apesar de as mulheres não estarem inseridas nos espaços 

ocupacionais de produção, contribuíam, mesmo que indiretamente, com o processo 

produtivo, na medida em que prestavam cuidados dentro do lar, com o marido, o qual 

iria atuar diretamente nos ambientes de produção.  

Porém, pelo fato de a sociedade se encontrar organizada em torno do 

trabalho, ter um emprego acabou se tornando essencial para que as pessoas, 

incluindo as mulheres, conseguissem ter acesso aos bens e serviços que lhes 

concedessem ter uma vida equiparada à média de vida da sociedade. Mas na medida 

em que a mulher foi conquistando seu espaço no mercado de trabalho, ela foi ao 

mesmo tempo, conduzida a um processo de marginalização desse sistema, isso 

porque que a tradição da submissão da mulher a partir da unidade doméstica, 

refletiu-se no âmbito do sistema produtivo, ao que aponta Saffioti: 

O aparecimento do capitalismo se dá, pois, em 

condições extremamente adversas à mulher. No 

processo de individualização inaugurado pelo modo de 

produção capitalista, a mulher contaria com uma 
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desvantagem de dupla dimensão: no nível 

superestrutural era tradicional uma subvalorização das 

capacidades femininas traduzidas em termos de mitos 

justificadores da supremacia masculina e, portanto, da 

ordem social que a gerara, no plano estrutural, à 

medida que se desenvolviam as forças produtivas, a 

mulher vinha sendo progressivamente marginalizada 

das funções produtivas, ou seja, perifericamente 

situada no sistema de produção. 

(SAFFIOTI, 1976:35)   

 

1.3 - As lutas das mulheres nos movimentos feministas. 

  

O movimento feminista é caracterizado como um tipo de conduta coletiva 

que, está inserida no campo dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, na 

concepção de Gohn, se caracterizam como um “coletivo de pessoas demandando 

algum bem material ou simbólico”. (GOHN, 2008:242) 

Nesse sentido, os movimentos feministas possuem uma estrutura que 

organiza diferentes formas de mobilização e participação feminina, visando a 

conquista de direitos pelas mulheres. 

Desta forma, os movimentos feministas que poderiam ser vistos 

anteriormente como simples rebeldia, são entendidos hoje como movimentos sociais 

que, sendo liderados pelas mulheres, desempenharam papel marcante na sociedade, 

na medida em que elas passaram a reivindicar maior espaço no contexto social e 

igualdade entre os sexos. 

 Apesar de esses movimentos terem caráter episódico e poucas manifestações, 

seus líderes tiveram papel importante, no sentido de serem portadores de novas 

vozes, servindo como exemplo de quebra de resistências. (GOHN, 2008) 

Os movimentos feministas ocorridos no século XIX e início do século XX 

buscavam, dentre outros, a conquista do direito ao voto, com o movimento sufragista 
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que atingiu cidades industrializadas ou em desenvolvimento, nos anos 20 e 30, e 

também idealizavam a igualdade legal e social pela mulher. (PERROT, 1988) 

As mulheres, nesse sentido, lutavam por obter esses direitos, partindo do 

pressuposto de que poderia ser possível serem alcançados, de maneira a reverter sua 

situação de subordinação, como aponta Perrot: “A subordinação da mulher é 

resultado de um processo que poderia se imaginar reversível.” (PERROT, 1988:176). 

Nos anos setenta há um fortalecimento da organização dos movimentos 

feministas, entre as mulheres da camada média, defrontando-se com o poder 

masculino, que através do sistema patriarcal exercia autoridade sobre o ambiente 

familiar, mulher e filhos, sendo este sistema caracterizado também como um tipo de 

poder sobre o qual estrutura toda a sociedade, em todas as esferas da vida social. 

 Dessa forma, algumas mulheres naquela década iniciaram movimentos que 

objetivavam a recusa dos padrões do modelo de feminilidade até então impostos pela 

sociedade, buscando se “libertar” da obrigação de estar apenas dentro do lar, e passar 

a ocupar outros lugares dentro da sociedade. 

Com esses movimentos, as mulheres conseguiram grandes avanços no campo 

dos direitos, conquistaram aos poucos os lugares desejados, saindo não apenas do 

ambiente doméstico para os espaços públicos, mas principalmente saindo 

moralmente dos papéis que cumpriam anteriormente, alcançando o objetivo de se 

afastar da situação de submissão e conquistar certa independência. 

A partir da busca pelo seu espaço, as mulheres produziram na sociedade 

novos olhares, trazendo a possibilidade de se construir novos modelos de 

feminilidade, tendo em vista suas novas formas de expressão, com as quais 

objetivavam a conquista de novos lugares no meio social, lutando principalmente 

contra a submissão. 

A partir desses movimentos, Perrot considera que: 

As mulheres não são passivas nem submissas. A 

miséria, a opressão, a dominação, por reais que sejam, 

não bastam para contar sua história. Elas estão 

presentes aqui e além. Elas são diferentes. Elas se 

afirmam por outras palavras, outros gestos. Na cidade, 
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(...) elas têm outras práticas cotidianas, formas 

concretas de resistência – à hierarquia, à disciplina – 

que derrotam a racionalidade do poder, enxertadas 

sobre seu uso próprio do tempo e do espaço. 

(PERROT,1988:212)    

A organização das mulheres na luta por direitos foi, então, entendida como um 

processo de vivência, considerando que as formas e discursos variados nesse 

processo se apresentavam de acordo com o tempo e a cultura, e com isso, essas 

formas de organizações, dentro de cada contexto, deram sentido a esses movimentos, 

fazendo com que se desenvolvesse uma consciência crítica com intenção de construir 

novos pensamentos, que influenciassem na cultura até então imposta.  

Como crítica à sociedade patriarcal, esses movimentos constituíram-se então, 

num tipo de poder de ação contra o sistema que foi identificado como executor de 

formas de poder e repressão: o patriarcalismo. 

Assim, as reivindicações femininas eram feitas na perspectiva da defesa de 

seus direitos e necessidades, denunciando a evidente condição de desigualdade em 

relação aos homens.  

 Agindo contra a opressão e a violência masculina, o movimento feminista foi 

estabelecido com formas e orientações específicas, mas que nos permitem falar de 

identidades coletivas que foram capazes de ultrapassar todas as relações sociais, 

buscando redefinir os papéis e as relações de poder. 

 

Capítulo II – Gênero e violência: do comportamento e conflito na 

relação entre os sexos às estratégias das políticas para as mulheres. 

 

 Este capítulo objetiva analisar o aspecto do gênero como um padrão de 

comportamento cultural que, estando ligado às relações cotidianas entre homens e 

mulheres, faz com que alguns conflitos se originem nesse contexto e, por vezes, 

venham a culminar em situações de violência.  
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 O conceito de gênero que será aqui apresentado, não explicitará, no 

entanto, tão somente a desigualdade entre homens e mulheres, mas será concebido 

também como símbolo cultural capaz de trazer interpretações de significados, 

regulando na sociedade a relação entre homens e mulheres.  

 Desta forma, a questão do gênero será apontada aqui como um processo 

histórico que se construiu na sociedade, apresentando-se em suas diversas formas 

através da cultura.   

 Serão feitos, nesse sentido, alguns apontamentos sobre a forma de aplicação 

das políticas públicas para as mulheres, a partir do momento em que a organização 

social de gênero passa a se converter em tipos de violência, em especial a doméstica, 

a qual  reafirma a dominação do mais forte dentro do grupo familiar e é caracterizada 

por agressão física, verbal, psicológica, abuso sexual e negligência, direcionada à 

companheira ou ao companheiro,(TAQUETTE, 2007) trazendo como ruptura a 

integridade feminina, seja física sexual ou moral, considerando que essas questões de 

gênero, como estruturas sociais, são capazes de influenciar na vulnerabilidade da 

mulher à violência.  

Assim, este capítulo procura identificar não apenas as relações e conflitos 

entre mulheres e homens, mas como essas relações podem influenciar e estruturar as 

políticas para as mulheres.  

 Deste modo, este capítulo irá discorrer sobre violência contra a mulher, na 

medida em que se busca apresentar alguns alcances da noção de gênero, não apenas 

para repensar as relações de poder e hierarquia nos domínios da casa e da família, 

mas a forma como as relações de poder e desigualdade nesses espaços fomentam 

conflitos e violências, trazendo a necessidade da aplicação das políticas para as 

mulheres, na tentativa de modificar esse processo, com propostas para sua superação.  

 

2.1 – Gênero: elemento constitutivo das relações entre homens e 

mulheres. 

 

 Este item busca trazer uma compreensão do gênero como uma construção 

social de representações socioculturais, permitindo analisar homens e mulheres em 
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suas relações sociais, incluindo aspectos como a família, educação na infância, a 

cultura e os espaços de poder, principalmente na esfera doméstica. Ao analisar o 

espaço doméstico a partir de uma perspectiva de gênero, torna-se possível a 

percepção das interações ocorridas, trazendo uma visão mais apropriada sobre o que 

acontece nesses espaços.  

 A sociedade admite que deve haver distinção de comportamento entre 

homens e mulheres, no âmbito da construção social e cultural. As pessoas têm a 

tendência de ensinar para as crianças os papéis que cada um deve assumir na 

sociedade, como, por exemplo, proibir que um menino brinque de boneca ou que 

uma menina jogue bola. Desta forma, as características consideradas como 

masculinas ou femininas, são ensinadas como naturais no decorrer do tempo, sendo 

carregadas de fortes conteúdos simbólicos. 

 Na construção da identidade de gênero, a família e a sociedade em geral 

buscam articular as brincadeiras infantis com a construção das identidades feminina e 

masculina, colocando o ato de brincar como manutenção de estereótipos de gênero.  

Com isso, em cada período histórico e em cada tipo de cultura, algumas expressões 

do feminino e do masculino serviram como referências para as novas gerações.   

 Segundo Papalia, 

 (...) a criança busca ativamente indicações sobre o 

gênero em seu mundo social – quem faz o quê e quem 

pode brincar com quem. À medida que ela percebe a 

que gênero pertence, adota comportamentos que vê 

como coerentes com ser homem ou mulher. Crianças 

pequenas aceitam rapidamente os rótulos de gênero; 

quando dizem a elas que um brinquedo não familiar é 

para o outro sexo, soltam-no como se fosse uma batata 

quente, e esperam que as outras façam o mesmo. 

                           (PAPALIA, 2009: 287) 

 Desta forma, as crianças foram e ainda são “ensinadas” que deve existir 

certa diferença entre mulheres e homens, sendo assim incentivadas a desenvolver um 

repertório de rígidos estereótipos de gênero que elas aplicam a si próprias e aos 

outros. São instruídas sobre seu próprio gênero, pelos gestos, vozes, e, até mesmo, 
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pelas escolhas dos brinquedos, cores, brincadeiras, ou tipos de roupas que devem 

usar.  

 Cada vez mais cedo, as crianças desenvolvem ideias sobre o que é 

apropriado ou não para o seu sexo, construindo a identidade de gênero a partir de 

simples brincadeiras infantis, quando em contato com outras crianças, experimentam 

papéis e ideias, a fim de compreenderem o mundo e seu próprio lugar nele.   

 De acordo com Papalia: 

(...) a criança adquire os papéis de gênero observando 

modelos; ela geralmente escolhe modelos que vê como 

poderosos ou atenciosos. Quase sempre o modelo é 

um dos pais, geralmente do mesmo sexo, mas a 

criança também padroniza seu comportamento de 

acordo com o de outros adultos ou de outras crianças.  

(...) os ensinamentos diretos de pais, professores e 

outros adultos reforça a tipificação de gênero. Um 

menino que modela o seu comportamento de acordo 

com o pai ou com seus colegas masculinos é elogiado 

por ‘agir como um menino’. Uma garota recebe 

elogios pelo vestido bonito ou pelo corte de cabelo. 

     (PAPALIA, 2009: 289) 

 Com isso, verifica-se que a família e a sociedade em geral, exercem forte 

influência nas preferências e atitudes típicas de gênero. Nesse sentido, a identidade 

de gênero pode ser entendida como um conjunto de ideias, construído no âmbito 

cultural e social, que irá definir os pensamentos, atitudes, modo de falar e vestir, para 

homens e mulheres. Nesse contexto, Puppin analisa que: 

(...) a visão dominante da divisão sexual se traduziria 

tanto na estruturação de modalidades de vivência do 

espaço social, quanto nas técnicas do corpo, nas 

posturas, maneiras, manutenção: ela se apresentaria 

em estado objetivado no mundo social e em estado 

incorporado no habitus, funcionando como sistema de 
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categorias de percepção, pensamento e ação inscritos 

no cérebro de homens e mulheres. 

     (PUPPIM, 2001:23 ). 

 Assim, dentro da sociedade, os estereótipos de gênero refletem-se nos padrões 

de socialização entre homens, mulheres e crianças - meninos e meninas - quando os 

leva desde cedo a construir o mundo com base nos papéis sexuais e, atravessando 

gerações, o significado de ser homem ou mulher acaba afetando as relações 

interpessoais, produzindo imagens de comportamentos de forma preconceituosa. 

Enquanto o perfil do homem se torna voltado para a ação na medida em que ele 

precisa produzir, criar e progredir, “ensinam” a mulher desde cedo que é preciso 

procurar agradar, fazendo-se de objeto, devendo, portanto, renunciar a sua 

autonomia. 

 Pode-se assim verificar que as várias maneiras de ser mulher ou de ser homem, 

com suas diferenças, foram construídas culturalmente e socialmente, estabelecendo 

até mesmo relações de dominação de um sobre o outro, criando papéis distintos que 

resultaram em condicionamentos sociais diferenciados para ambos os sexos.  

 O conceito de gênero e as identidades constroem-se diariamente, através da 

interação das pessoas, nos diversos espaços que estão inseridas. Deste modo, poderá 

indicar a distinção entre atributos culturais, alocados a cada um dos sexos, através da 

construção social, como descreve Puppim: 

A conformação do lugar e do papel adequado a 

homens e mulheres se constrói no bojo de um processo 

de produção social de diferenças, que inclui uma pauta 

de adjetivações diferenciadas para homens e mulheres. 

Representações do feminino e do masculino são 

articuladas nessa construção, rebatem-se nas 

determinações sociais do “adequado” e do 

“inadequado”(...).  

                (PUPPIM, 1994:22) 

 Portanto, é possível notar que essa construção de imagens simbólicas, 

vinda da sociedade, poderá, então, reforçar a construção de delimitações entre o 

comportamento permitido e proibido, tornando muitas vezes a relação entre homens 
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e mulheres discriminatória e hierarquizada, através de valores, costumes e até papéis 

sexuais, que ganharam sustentação histórica desde a família patriarcal, a qual durante 

muito tempo, manteve grande parte das mulheres reféns dos espaços domésticos, o 

que sustentou a incorporação de valores culturais existentes na sociedade.  

 Esse processo de hierarquização e divisão social se constituiu como parte 

dos processos de regulação da sociedade como forma de controle de poder. Este 

controle é estabelecido num processo dinâmico, dentro do cotidiano nas relações 

entre os sexos e, transpondo-se para a sociedade em geral, é capaz de tornar natural, 

ou seja, é capaz de naturalizar o que é um processo histórico. 

 Conforme Saffioti,  

(...) o gênero inscreve-se no plano da história, embora 

não possa jamais ser visto de forma definitivamente 

separada do sexo, na medida em que também está 

inscrito na natureza. Ambos fazem parte desta 

totalidade aberta, que engloba natureza e ser social. 

      (SAFFIOTI, 2004:135) 

 Apesar de estar também inscrito na natureza, a categoria de gênero 

contribui para revelar aquilo que é cultural, podendo haver por isso, a possibilidade 

de ser mudado na sociedade. Esta categoria contribui ainda para um questionamento 

da naturalização da desigualdade entre os sexos, na medida em que se busca situar 

historicamente. 

 Segundo Carreira,  

(...) é difícil para a maioria dos homens expor suas 

subjetividades.  Muitos homens percebem como suas 

relações são marcadas pelos condicionantes culturais. 

Alguns dizem: ‘não é que a gente queira dominar, 

fomos educados assim’. Fica claro que estão 

reproduzindo um padrão aprendido e que se eles 

mudam também enfrentam cobranças em seu meio 

social.  

(CARREIRA, 2004:180) 
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 Com isso, nota-se que contrariar o padrão de masculinidade ou 

feminilidade pelo qual a sociedade é regida, para muitos pode se tratar de dissipar o 

poder de comando e decisão que se tem sobre o espaço doméstico e que de certa 

forma, poderia contrariar também a representação do marido. Estas atitudes acabam 

afirmando a desigualdade entre os sexos de forma naturalizada. 

 Desta forma, conclui-se que o gênero é uma categoria que compõe as 

relações sociais e sua identidade envolve uma postura entre os sexos, mostrando-se 

predominante na infância e adolescência, até a idade adulta. A categoria gênero, por 

ter o seu uso como de análise histórica, faz com que se amplie significativamente o 

conceito dos papéis sociais ao incorporar as relações de poder e dimensionar a ideia 

de assimetria nas relações entre homens e mulheres. 

 

2.2 – Gênero nas relações: das desigualdades à violência 

  

 Este item busca relacionar as formas de relações de gênero entre homens e 

mulheres, com o início da prática de violência contra a mulher, em especial as que 

são praticadas dentro do lar. O aspecto da violência será discorrido aqui como uma 

das formas mais graves de discriminação em razão do sexo ou gênero, não sendo por 

isso, entendido separadamente das questões de gênero. Neste aspecto, serão 

questionadas aqui, as relações que tornam a mulher como universalmente vítima da 

violência por parte dos homens e estes, essencialmente agressivos. 

 Como visto anteriormente, independente do sexo biológico, a manifestação 

das relações de gênero deriva de estruturas culturais. Por este motivo, são capazes de 

despertar emoções e reações e definir comportamentos e atributos que, quando não 

efetivados, podem resultar em violência. Essas relações de gênero derivadas de 

estruturas culturais passam, desta forma, a ter importância para se entender o 

fenômeno da violência contra a mulher, especialmente a de gênero e a doméstica.  

 A violência de gênero faz referência a um ato que é proveniente das 

diferenças entre homens e mulheres, podendo se expressar em todas as classes 

sociais. Ou seja, no contexto de relações sociais e até mesmo nos conflitos que 

ocorrem nos espaços de convivência, existe a possibilidade de se derivar diversos 
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tipos de violência, como a de gênero¹ e a violência doméstica, que se apresenta como 

um fenômeno advindo principalmente do processo de subalternidade das mulheres. 

Com isso, através desse processo de subalternidade podem ocorrer variadas formas 

de violência, como por exemplo, a psicológica, a moral, além da física e sexual. 

Esses maus tratos que ocorrem na esfera doméstica, sustentam-se histórica e 

culturalmente, sendo adotados como mecanismos naturais de controle sobre os de 

menor poder.  

 Nessa definição de papéis existe o controle interno seja da família ou do 

próprio meio social, exercido sobre os indivíduos do gênero feminino, estimulando a 

autoafirmação dos homens, através da agressão ao mesmo tempo em que se reprime 

a agressividade das mulheres, esperando delas um comportamento definido pela 

sociedade como tipicamente feminino, o que inclui também a submissão.   

 De acordo com Saffioti,  

(...) a relação violenta se constitui em verdadeira 

prisão. Neste sentido, o próprio gênero acaba por se 

revelar uma camisa de força: o homem deve agredir, 

porque o macho deve dominar a qualquer custo; e a 

mulher deve suportar agressões de toda ordem, porque 

seu “destino” assim determina.  

     (SAFFIOTI, 2004:85).    

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

¹Apesar da violência de gênero incluir a violência doméstica, não se trata de um sinônimo dela, 

porque possui dimensão mais ampla, podendo ser perpetrada em outros âmbitos sociais, como na 

comunidade ou trabalho. (TAQUETTE, 2007). 
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 A partir das afirmações que Saffioti apresenta, é possível perceber que o 

risco de violência contra a mulher tem grande chance de se apresentar em famílias que 

possuem sua estrutura de poder extremamente dominada pelo marido. Da mesma 

forma, as famílias cujas mulheres não possuem uma estrutura social privilegiada, 

decorrente da situação profissional e permanecem mais tempo em casa, podem estar 

mais expostas à violência familiar, em função do maior tempo no ambiente doméstico. 

Há ainda a facilidade que tem de se tornarem alvos do poderio masculino, por 

dependerem do marido financeiramente, muitas vezes até porque o mesmo não permite 

que a mulher trabalhe fora. Dessa forma, as mulheres nesse perfil se tornam mais 

suscetíveis a “suportar calada” a agressividade e acabam reconhecendo em suas 

concepções que a violência contra ela pode ter sido “determinada pelo seu destino”, 

como Saffioti menciona. 

 De acordo com Monteiro (2007), a naturalização da violência contra a 

mulher pode demonstrar que, as mulheres, em sua maioria, podem compactuar com a 

ideia da disciplina exercida pelo homem, concordando inclusive, com a força física, 

caso seja necessário aplicá-la.  “Isto se traduz na obediência e submissão da mulher e 

na legitimação do direito do homem sobre esta”. (MONTEIRO, 2007:4)   

 A relação violenta em geral, é percebida e considerada como aquela que 

inclui todo tipo de abuso que é capaz de humilhar e de gerar danos à dignidade e aos 

valores das pessoas. Ela se manifesta ainda como um poder que é capaz de manipular 

e utilizar as pessoas de tal maneira, que pode chegar ao ponto de impedir sua 

plenitude.  A relação violenta tem ainda a forte tendência de tolher a liberdade, 

inclusive mediante a força física, a pressão psicológica e também o impedimento de 

tomada de decisões. Desta forma, podem existir fatores individuais, familiares e até 

sociais que colocam a mulher em uma situação de risco para sofrer os atos violentos.  

(MONTEIRO, 2007) 

 A violência, em especial contra a mulher, em um contexto geral, no 

primeiro momento, é considerada condenável, mas pode acabar se tornando tolerável 

e instintiva no ponto de vista dos homens e, por outro lado, fatalidade ou “destino” 

para as mulheres. Pode se tornar ainda um evento considerado natural no cotidiano 

de ambos.  
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  Sendo assim, o ato violento contra a mulher acaba sendo inserido nas 

normas sociais e culturais, o que faz com que se perpetuem as desigualdades entre as 

mulheres e os homens e que se favoreçam a discriminação contra mulheres. 

 Muitos fatores podem ser apontados por se relacionar com a ocorrência de 

violência entre os sexos, como exemplo o uso de álcool, problemas psicológicos, 

entre outros. Mas acima de tudo, a ocorrência de violência pode estar relacionada a 

simples hábitos de vida do casal. Hábitos que estão ligados à cultura, ao meio social, 

como mencionado anteriormente; hábitos que impõe a submissão feminina e, foram 

naturalizados, “(...) de tal modo que nascer, viver e morrer em situação de submissão 

tem se configurado de forma comum na maioria das sociedades.”  

(MONTEIRO, 2007:3) 

 Nesse sentido, a violência, passa a ser manifestada a partir das relações 

desiguais que estão presentes nas questões de gênero, impostas pela sociedade. A 

violência, portanto, “se manifesta na dimensão de desigualdade”.  

(MONTEIRO, 2007:3) 

 De acordo com d'Oliveira (2009), os aspectos ligados ao gênero exercem 

grande influência na violência contra mulher, sugerindo ser a questão de gênero 

preponderante neste tema. Ou seja, a partir das questões de gênero impostas na 

sociedade, a violência pode surgir até mesmo em uma escala perigosa, à medida que 

tende a crescer, porque no geral, se inicia por agressões verbais passando para as 

físicas ou sexuais. (MONTEIRO, 2007) 

  Monteiro (2007) aponta que além da violência se manifestar na dimensão 

de desigualdade, ela é considerada ainda como uma ameaça permanente à vida e 

ainda se caracteriza pela passividade e silêncio da vítima, sendo sua naturalização 

encontrada em diversas pesquisas e em diversos países. 

 O referencial de gênero, nessa direção, permite a compreensão da violência 

como uma ocorrência considerada muitas vezes comum na sociedade, principalmente 

quando esse modelo de relações entre os gêneros colide com uma realidade social 

que faz com que os sujeitos atuem em uma perspectiva diferenciada do que foi 
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estipulado pela sociedade, que é quando as tensões e os conflitos se acirram, 

chegando ao ponto culminante da violência.  

 

2.3 – Políticas para mulheres: Propostas para mudança. 

  

 Este item busca relacionar a aplicação da violência contra a mulher às 

questões relacionadas ao gênero e mencionar quais os tipos de propostas de políticas 

para mulheres, para o enfrentamento dessas questões.  

A violência contra a mulher encontra-se presente na história humana, como 

visto anteriormente, em suas diversas etapas, mas apenas em tempos atuais passou a 

ser vista como um tipo de problema que precisa ser enfrentado com uma elaboração 

metodológica própria e com a implementação de políticas públicas específicas. 

 A partir da análise das questões ligadas às relações cotidianas entre homens e 

mulheres e os conflitos que se originam nesse contexto e que por vezes, culminam 

em situações de violência, trazendo à tona um problema grave, será feita uma 

discussão sobre as possibilidades das respostas assistenciais à violência, na tentativa 

de se ter medidas de prevenção e controle da violência, em especial entre parceiros. 

Como mencionado anteriormente, a relação entre homens e mulheres desde 

muito tempo demonstrou caráter de dominação, ao ponto de se naturalizar os papéis 

destinados à mulher. De acordo com Monteiro (2007), as primeiras tentativas de 

desnaturalizar esses papéis ocorreram a partir da segunda metade do século XX, 

quando as relações entre homens e mulheres passaram a ser vistas e estudadas como 

construções sociais, devendo então ser pensadas como relações de gênero, 

“entendido como uma maneira de referir aos papéis próprios dos homens e das 

mulheres, criação inteiramente social”.  

(MONTEIRO, 2007:3)  

Nesse contexto, surgem os primeiros movimentos feministas organizados, em 

defesa do direito da mulher, contra o sistema opressor: o machismo. 
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Foi a partir do movimento feminista, durante a década de 80, que a questão da 

violência contra mulher ganhou mais visibilidade, à medida que o movimento 

desenvolveu uma série de ações, com o objetivo de trazer para a esfera pública uma 

questão que, até então, era vista como de âmbito privado. (GALVÃO, 2004) 

De acordo com Moraes (2012), após os anos 80 através dos movimentos 

feministas, conseguiu-se mostrar e lutar contra a chamada violência de gênero, 

atingindo as esferas governamentais e chamando a atenção para tomada de 

providências. “A adesão de governos a esta vigorosa movimentação civil 

correspondeu à criação de conselhos, assessorias e coordenadorias, tanto em níveis 

locais quanto em nível nacional”. (MORAES, 2012:3) 

 A partir de então, com a atuação do movimento feminista, a violência contra 

mulher passou a ser tratada como um tipo de problema que deve ser combatido por 

meio de políticas públicas. Com isso, foram criados alguns serviço especializados, 

como as delegacias próprias para atendimento às mulheres, em especial nas grandes 

cidades e os atendimentos jurídicos específicos. (MORAES, 2012) 

Segundo Schraiber (2007), a violência vivida pelas mulheres é mais 

comumente perpetrada por parceiros íntimos e, é ainda considerada como um 

fenômeno comum em sua ocorrência, mas que, em se tratando de sua gravidade, a 

violência contra a mulher ainda é pouco conhecida, inclusive com relação a sua 

abrangência, por isso é importante que se façam novas análises e estudos, sendo que 

os estudos e o conhecimento que já existem no momento, levam a considerar que é 

urgente a implantação de políticas públicas dirigidas a esse campo, principalmente 

com relação à violência entre parceiros íntimos, compreendendo as relações de 

gênero. 

 Considerando a complexidade dessa questão, que deve ser analisada a partir 

da ótica das desigualdades de poder nas relações entre os gêneros, torna-se um 

desafio para as políticas públicas desenvolver ações de prevenção e combate desse 

tipo de violência.  

 Tendo em vista que a compreensão das relações de gênero se caracteriza como 

um fenômeno histórico e social – e não natural – e que o poder é desigualmente 

distribuído, onde a mulher ocupa um lugar subalterno na organização social, é 
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fundamental para que se possa acreditar na possibilidade de transformação nas 

relações de gênero, visando oferecer um projeto de emancipação das mulheres.  

 Deste modo, as políticas para mulheres tendem a investir principalmente em 

sua formação quanto sujeito emancipado e incentivar as mulheres a buscar seu lugar, 

no discurso sobre igualdade.  

Porém, de acordo com Carreira, 

(...) “mudar hábitos comportamentais adquiridos desde a infância como parte da 

cultura de uma sociedade desigual e autoritária é tarefa para toda a vida. Não cabe 

em um único projeto.” (CARREIRA, 2004:181). 

Os afrontamentos de gênero se dão entre as diferentes maneiras pelas quais os 

indivíduos e grupos entendem viver sua existência, trazendo assim inúmeras 

possibilidades de “desvios” de comportamento ou diferentes tipos de 

comportamento, culminando variados tipos de hábitos, relacionados diretamente à 

cultura da sociedade. 

Tendo sido constatados os diversos problemas relacionados à questão de 

gênero, mudar as relações não apenas no nível político e social, mas no campo das 

afetividades acabou se tornando um item importante. 

 Porém, este item tanto pode se efetivar quanto pode se tornar uma construção 

utópica. A utopia de se efetivar mudanças imediatas nas relações de gênero pode 

estar desta forma, explícita diretamente na política, que é muitas vezes um espaço 

onde outro tipo de vida é pensado e proposto a partir de um novo arranjo político da 

sociedade, como se fosse algo bastante simples e até rápido. 

 Então nesse sentido, pode haver ocorrência de projetos utópicos à medida 

que tais projetos não são colocados em prática, ou na medida em que se espera algo 

imediato e os direitos não são efetivados.  

Um dos exemplos disso é a importância de se ter igualdade de direitos, 

inclusive entre os sexos, sendo reconhecida na Constituição de 1988, à medida que se 

constituiu como objetivo fundamental, colocado no Artigo 3º, promover o bem de 

todos, “sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação.” (CONSTITUIÇÃO DE 1988, Art.3º: IV).  

 Mas apesar de a igualdade entre os sexos ter sua importância reconhecida, a 

experiência quotidiana registra ainda evidentes sinais de discriminação. O combate à 

desigualdade a meu ver deve, no entanto, ultrapassar as teorias sobre direitos e as 
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próprias colocações constitucionais e passar a envolver a oferta de serviços sociais 

públicos que possam de fato vir de encontro às demandas da desigualdade e da 

violência.   

 A partir de novos olhares e entendimentos das concepções de relações de 

gênero nas relações humanas, visto todos os problemas relacionados à questão de 

gênero, torna-se necessário programar políticas sociais que venham de encontro à 

questão das desigualdades de gênero, inclusive as que estão presentes dentro do lar, 

vitimando principalmente as mulheres.  

Há hoje uma forte tendência de estabelecer teorias sobre políticas para 

mulheres, com intenção de melhorias nas relações entre homens e mulheres, sob o 

pretexto de criar um novo homem, que seja acima de tudo pacífico e fala-se ainda 

sobre as possibilidades de definições políticas para combater o machismo e a 

discriminação. Na tentativa de combate à discriminação surgem as iniciativas de 

atendimento aos homens autores de violência doméstica, que são motivadas pela 

possibilidade de uma reeducação (MORAES, 2012) que atinja as identidades desses 

homens. 

Trata-se, principalmente, de promover o 

reconhecimento da responsabilidade pela violência 

perpetrada, ressignificando assim as suas próprias 

relações de gênero. O objetivo, em última instância, é 

atingir a autodefinição identitária do homem agressor, 

e também introduzir novas ideias e formas de 

compreensão sobre os papéis sociais do homem e da 

mulher. 

(MORAES, 2012:5) 

 

Há também uma preocupação dentro das políticas sociais em preparar e 

incentivar as mulheres a se inserir no mundo do trabalho para certa emancipação. 

Partindo da consideração de que a opressão das mulheres ou a dominação dos 

homens são problemas que, na maioria das vezes, não se resolvem facilmente, esta 

preocupação para a emancipação da mulher, não se refere à libertação da 

subordinação sexual dentro do lar, mas diz respeito à “emancipação” através do 

trabalho remunerado como possibilidade de alcançar a "libertação feminina", como 

está previsto no documento do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, do 
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Governo Federal, onde em seu primeiro item: “Autonomia, igualdade no mundo do 

trabalho e cidadania”, tem como primeiro objetivo “promover a autonomia 

econômica e financeira das mulheres”.      

(BRASIL, 2006:13).    

Pode-se perceber, nesse sentido, que as políticas para mulheres tendem a 

propor uma autonomia feminina, através do trabalho.  Nesse sentido, o trabalho 

remunerado é muitas vezes pensado como um item capaz de permitir a libertação das 

mulheres, no âmbito do lar e ainda propor igualdade. Mas ainda torna-se necessário 

pensar se em todos os casos no lar, os maridos querem o mesmo que os discursos 

feitos pelas políticas: as mulheres trabalhando fora de casa.  

Em diversos campos, seja na vivência doméstica ou na exclusão de 

determinadas áreas de trabalho, vemos que a discriminação contra a mulher ainda é 

um problema que permanece na realidade da nossa sociedade. Assim, diante da 

desigualdade de gênero expressa em tantos momentos de nosso dia-a-dia, surge um 

questionamento na mente de muitas pessoas, que vem desde antigas gerações, que 

seria pensar sobre qual seria então o caminho a seguir para se conseguir construir um 

mundo em que homens e mulheres tenham direitos iguais. Ao buscarmos soluções 

para a questão da discriminação de gênero e da violência contra as mulheres, 

devemos reconhecer que isso tudo se trata de uma herança histórica que tem trazido 

ao longo dos anos, preconceito e exclusão na realidade de mulheres de inúmeras 

gerações. Portanto, é possível notar que as discriminações enfrentadas pelas 

mulheres do presente são o reflexo da condição feminina no passado, pois esse 

preconceito é uma herança que tem atravessado o tempo e marcado a vida de muitas 

mulheres de diversas partes do mundo.  

Assim, conforme visto no capítulo anterior que, é na história da evolução das 

sociedades que encontramos os vestígios da origem da desigualdade de gênero e da 

violência contra a mulher, também pode ser por meio da história que poderemos 

repensar atitudes e tentar construir novos valores para a derrubada dessas questões, 

podendo construir novos pensamentos, que possam ser capazes de modificar atitudes 

sociais excludentes, trazendo a possibilidade de gerar novos conceitos com relação 

ao gênero. 

 Na intenção de se construir novos valores, as políticas para mulheres vêm 

conseguindo amenizar alguns problemas relacionados ao gênero, pelo menos aqueles 

que dizem respeito à questão da violência (física) doméstica, a qual traz danos à 
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integridade corporal ou à saúde da pessoa. Um exemplo disso é a implementação da 

Lei Maria da Penha (11.340/06), que foi capaz de mudar o tratamento legal da 

violência conjugal e doméstica, trazendo inclusive, a possibilidade de prisão do 

agressor em flagrante ou inda a decretação de sua prisão preventiva.  

Com suas medidas, a Lei Maria da Penha acabou se tornando um instrumento 

importante para o combate e prevenção da violência contra a mulher, porque a coloca 

como um tipo de crime. 

 Com isso, se pode amenizar parte dos conflitos relacionados ao gênero, pois 

a Lei prevê medidas que:  

(...) variam caso a caso, e vão desde a saída do agressor do 

domicílio e a proibição de sua aproximação física junto à 

mulher agredida e filhos, até o direito da mulher reaver seus 

bens e cancelar procurações conferidas ao agressor, além de 

possibilitar a prisão em flagrante ou preventiva do agressor.  

(BRASIL, 2007:14)  

 

   Ainda relacionado ao gênero, a violência psicológica também se torna 

igualmente perigosa e, como foi mencionado, é difícil se resolver facilmente, por 

questões culturais que tendem a reforçar a ideia de dominação, as quais só poderão 

ser amenizadas se houver um mecanismo institucional eficaz, que possibilite formas 

de consciência capazes de objetivar novos valores, o que deve ser uma tarefa 

contínua na sociedade.  

De acordo com a Secretaria Especial de Politicas para as Mulheres (SPM), 

existem tipos de violência que parecem mais sutis, porém para essas quais se devem 

dar maior atenção, como por exemplo, a violência psicológica que merece uma 

atenção especial, porque ela possui um caráter ameaçador porque, de acordo com a 

SPM, (...) “se há agressão por palavras, gestos ou expressões, muito provavelmente 

haverá na sequência, agressão física.” (BRASIL, 2007:57). 

Apesar de que, em muitos casos, a violência psicológica pareça ser difícil de 

solucionar, as mulheres hoje têm tido mais chance de alcançar proteção legal, pelo 

menos com relação à violência física, que, como foi mencionado, foi possível após 

entrar em vigor a Lei Maria da Penha, que foi uma grande conquista das mulheres 

brasileiras e que é caracterizada como um importante instrumento para combater a 

violência doméstica contra as mulheres, tendo em vista que a Lei a caracteriza como 
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um tipo de crime e também considera esse tipo de violência como um ato de violação 

dos direitos humanos, que em sua universalidade, há tempos, ainda não reconhecia a 

necessidade de igualdade entre os sexos, mas alcançou alguns avanços, quando se 

passou a reconhecer que a humanidade é feita de dois sexos que são diferentes 

biologicamente, porém iguais em direitos e deveres. (DECLARAÇÃO UNIVERSAL 

DOS DIREITOS HUMANOS, Art. I e II). 

Desta forma, podemos contar hoje, não apenas com essa Lei, mas com a 

elaboração e implementação de políticas para o enfrentamento da violência contra a 

mulher, as quais incluem ações destinadas à prevenção, à proteção, assistência e 

garantia de direitos da mulher. Como exemplo disso, está a elaboração e 

implementação da Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as 

Mulheres, que a partir de 2003, tem incorporado todas essas ações. A implementação 

dessa política visa estabelecer que “mulheres e homens são iguais em seus direitos”. 

(BRASIL, 2005:7) 

 De acordo com o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, existe ainda o 

objetivo de preparar profissionais para implementar políticas que sejam voltadas para 

a igualdade: 

(...) “a capacitação de servidores (as) públicos (as) em gênero, raça, etnia e direitos 

humanos, de forma a garantir a implementação de políticas públicas voltadas para a 

igualdade” (...).   

(BRASIL, 2006:11).  

 

De acordo com Vilela,  

(...) o enfrentamento da violência exige a 

reconfiguração das práticas de trabalho, com educação 

permanente para os profissionais e mudança nos 

processos de trabalho. (...) tem exigido o esforço de 

capacitar os serviços para identificar a violência e 

trata-la como um agravo de natureza social que produz 

consequências. 

 (VILLELA, 2011:2) 

 

Sendo assim, verifica-se que há uma necessidade de se reformular os 

processos de trabalho para que também, nesses ambientes se possa amenizar as 
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condutas discriminatórias ou julgamentos por parte de profissionais, para que se 

possa contribuir com a efetivação das políticas de enfrentamento da violência contra 

as mulheres. 

 Do mesmo modo, a Lei 10.683, de 28 de Maio de 2003, em seu artigo 22, 

prevê competências da Secretaria de Políticas para Mulheres, que, dentre outras está 

a elaboração e implementação de campanhas educativas e que possam ir de encontro 

à questão da discriminação, sendo de caráter nacional, visando principalmente a 

promoção da igualdade, através da implementação de políticas para mulheres, nos 

aspectos relativos à igualdade entre mulheres e homens.  

A partir dessa importância sobre a discussão de se elaborar campanhas 

antidiscriminatórias, verifica-se, no âmbito dos direitos, que às mulheres também 

deve ser notificado que as mesmas podem ter o poder de decisão sobre suas vidas e 

seus corpos, assim como ter condições de influenciar os acontecimentos na 

sociedade. (BRASIL, 2006) 

Mediante a isso, verifica-se ainda que o ponto chave dos direitos das 

mulheres seria, em relação aos sexos, promover a igualdade entre eles, o que 

configura um ganho para a humanidade, mas também impõe a necessidade de manter 

frequentes questionamentos em relação às organizações sociais e política que muitas 

vezes não se encontram totalmente preparadas para responder a demandas que 

surgem de um mundo que acabou sendo organizado com uma separação entre as 

mulheres e o espaço privado.  

Voltando à questão da violência física entre os sexos, de acordo com o Pacto 

Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra as Mulheres,  

 

Em um ano de vigência, os números mostram que a 

Lei Maria da Penha é vitoriosa. Dados parciais da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres 

(SPM) revelam que, durante os primeiros oito meses 

de vigência da Lei Maria da Penha (out/2006 a 

maio/2007), foram instaurados 32.630 inquéritos 

policiais, 10.450 processos criminais, 864 prisões em 

flagrante e 77 preventivas e mais de 5 mil medidas 

protetivas de urgência foram aplicadas. 

      (BRASIL, 2007:14) 
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Sendo assim, tivemos um ganho na sociedade a partir da implementação da 

Lei Maria da Penha, que foi capaz de criminalizar a violência doméstica e, além 

disso, enunciou um conteúdo de política de não violência às mulheres, porque além 

das medidas punitivas, a Lei também indica medidas preventivas, assistenciais e 

educativas para a proteção da mulher, sendo um trabalho realizado por uma equipe 

técnica, formada por psicólogos e assistentes sociais. (MORAES, 2012). 

Verifica-se deste modo, que no que diz respeito aos mecanismos jurídicos, 

que os avanços em torno dos direitos da mulher são direcionados, no âmbito 

nacional, pela Constituição Federal de 1988, bem como mais recentemente, com a 

criação da Lei Maria da Penha, que se estabeleceu possibilitando criminalizar a 

violência contra a mulher. 

Com a possibilidade de se criminalizar a violência e proclamar uma política 

de não violência às mulheres, passa a se fazer necessário refletir sobre o papel do 

Serviço Social, que como profissão, está ligado na maioria das vezes aos direitos 

sociais.  

A preocupação principal tem sido trabalhar para que as pessoas possam ter 

acesso aos direitos sociais. Mas acima de tudo, deve-se pensar se a luta pelos direitos 

sociais seria um item suficiente para alcançar e responder a diversas demandas, 

incluindo a violência entre os sexos e, além disso, deve ser pensado sobre como se 

consegue romper um ciclo de violência, se apenas seriam necessárias as posturas 

tomadas pelas mulheres ou se deve haver uma intervenção a mais pela categoria 

profissional.  

O primeiro ponto a ser analisado é que se fazem necessárias as mediações no 

âmbito dos direitos sociais sim, mas muitas vezes os atendimentos prestados pelo 

serviço social podem não oferecer a possibilidade de saída da violência, o que traz a 

hipótese de que no âmbito da profissão, pode demonstrar que as dificuldades que as 

mulheres encontram de romper com o ciclo de violência de seus agressores, pode 

também ter relação com a ausência de mecanismos nas instituições, que possam fazer 

concretizar a política de atenção às mulheres.  

Desta forma, deve-se considerar que, assim como as sequelas da questão social 

demandam uma intervenção nos seus fundamentos, a violência de gênero, do mesmo 

modo, deve requerer um enfrentamento acompanhado de ações estruturais, que 

promovam a igualdade de gênero e que esteja relacionado com os seus determinantes e, 
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especialmente, com as relações sociais de poder, tendo em vista que a produção da 

violência, em especial a de gênero, está dentro de um contexto de relações que são 

produzidas socialmente. 

Portanto, as investigações relacionadas à violência de gênero, efetuadas pelo 

profissional, no âmbito das políticas de proteção às mulheres, devem envolver a 

articulação com as especificidades dos sujeitos sociais, tendo em vista que as mulheres 

que sofrem violência demandam de proteções específicas.  Por outro lado, o 

conhecimento das reais causas da prática da violência de gênero, demanda medidas 

estruturais, que exigem a percepção de como se dá o processo de tal violência, devendo 

entender que a mesma vai de encontro às desigualdades de gênero, que por sua vez são 

construídas historicamente pelos sujeitos sociais.  

A partir destes apontamentos, deve-se repensar sobre a necessidade de se haver a 

percepção por parte dos aparelhos sociais, o que consiste em analisar os diversos 

processos culturais que envolvem esses sujeitos, e ainda repensar sobre a eficácia dos 

instrumentos de proteção dos direitos das mulheres nas instituições, para que as 

mulheres tenham acesso a informações sobre seus direitos e também sobre a existência 

de espaços institucionais e judiciais para encaminhar denúncias.  

Desta forma, essas questões de violência contra a mulher passam a requerer mais 

empenho na formulação e na implementação de políticas para a mulher de maneira mais 

contínua. 

 Deve-se ainda ter uma perspectiva de proporcionar um fortalecimento e 

ampliação de instituições que sejam específicas para defesa dos direitos das mulheres, 

para se possa conquistar a formação de um sujeito feminino que seja reivindicante de 

identidade própria. 

Deste modo, poderá ser possível que as mulheres e a sociedade em geral, tomem 

conhecimento sobre seus direitos, principalmente os relacionados ao gênero e poderá 

trazer a possibilidade das mulheres repensarem sobre suas relações com seus parceiros, 

e as diferentes posturas que podem ter no relacionamento com parceiros agressivos, 

podendo ser possível que ambos – homem e mulher – deixem de considerar como 

natural as relações violentas, fato que, com o tempo, poderá trazer até mesmo a 

possibilidade de gerar uma nova cultura moral e de modificar as formas de dominação 

sexual, refletindo na questão da violência de gênero. 

A meu ver, mediante a todos os apontamentos feitos anteriormente, um dos 

fatores importantes que também pode estar relacionado com a permanência da violência 
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contra a mulher, perpetrada pelo seu parceiro, seria principalmente a falta de estrutura 

nas redes sociais de apoio ou falta de entidades que prestem atendimentos a esses casos, 

o que acaba tornando a violência entre casais um problema complexo, sendo difícil de 

ser superado, por motivo de muitas vezes não se ter uma intervenção adequada nos 

casos de violência entre parceiros. 

Apesar de ser um problema complexo, considero que a violência entre parceiros, 

através de esforços, ainda pode ter seu impacto minimizado. A conquista de direitos 

pelas mulheres foi um marco importante, mas mesmo assim, torna-se necessário renovar 

as estruturas de apoio social, apontadas para a igualdade de gênero, o que pode trazer à 

realidade a autonomia das mulheres.   

O tema sobre dominação e subordinação da mulher ainda se apresenta na 

sociedade e, da mesma forma, as condições que a mulher hoje se encontra nos faz 

refletir sobre a necessidade de uma mudança nas estruturas sociais, no sentido de 

diminuir as desigualdades de gênero em todos os sentidos, mas principalmente aquelas 

em que ensejam a situação de violência.  

Desta forma, o entendimento que passamos a ter da origem da violência torna-se 

um fator necessário para que se conheçam os motivos que fazem com que se pratique 

este ato contra a mulher (sejam de caráter comportamental, social ou cultural) e dessa 

forma, esses motivos possam ser trabalhados e modificados a partir do apoio de redes 

sociais, na perspectiva de promover um efeito mediador entre essas mulheres e seus 

parceiros, através de um apoio social que possa minimizar as consequências que sejam 

nocivas à saúde da mulher, no âmbito da violência entre parceiros. 

 

Capítulo III – Violência contra a mulher: A Casa da Mulher em foco 

  

Este capítulo tem como objetivo discorrer sobre a Casa da Mulher e sua 

fundamentação sobre combate à violência contra a mulher, em especial a de gênero, 

perpetrada por parceiros, com alternativas colocadas pela instituição para a ampliação 

da cidadania feminina, preservação dos direitos das mulheres, bem como a sinalização 

de desafios e limites para o enfrentamento da violência, no que diz respeito à criação e 
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implementação de projetos, aplicados dentro de um contexto de desigualdades sociais e 

de gênero aprofundados pela sociedade.  

Deste modo, neste capítulo serão feitas considerações sobre a Casa da Mulher, 

situada na cidade de Rio das Ostras, no que diz respeito à proteção da mulher vítima de 

violência  e ainda será feita uma análise dos objetivos da instituição, bem como da 

forma como a mesma recebe e trata da demanda dos casos de violência contra a mulher.  

Serão trazidas neste capítulo algumas particularidades do ciclo da violência e as 

perspectivas da instituição para combatê-lo e, além disso, será analisado o perfil dessas 

mulheres que procuram a Casa, buscando fazer um paralelo entre os objetivos da 

instituição e suas ações junto às mulheres e a forma como as mulheres atendidas 

pensam sobre o significado da violência e quais são suas perspectivas junto à Casa da 

Mulher, com relação à situação de violência na qual estão inseridas, inclusive sobre a 

capacidade que as mesmas consideram ter de tentar romper com o ciclo de violência.  

 No decorrer deste capítulo será discorrido sobre a forma como as mulheres 

atendidas atualmente na Casa da Mulher entendem a questão da violência, considerando 

a questão de gênero como parte desse processo.  

Será feita uma análise do perfil das mulheres agredidas e das particularidades 

das agressões sofridas, e o modo como entendem os diversos tipos de agressões, seja 

física ou psicológica, se as mesmas conseguem identificar os diversos tipos de 

violência, incluindo a psicológica e se elas se consideram vítimas da mesma. Para isso, 

neste capítulo, será trazido o resultado de uma pesquisa feita na instituição, junto às 

mulheres vítimas de violência. Tal pesquisa consiste na aplicação de questionário com 

essas usuárias, sendo cinco usuárias participantes e, entrevistas com os profissionais 

envolvidos com o trabalho com as mulheres vítimas de violência, no total de três 

profissionais, sendo duas assistentes sociais e uma advogada.  

  Será apresentada no decorrer deste capítulo, uma breve análise sobre a questão 

das desigualdades de gênero, como sendo parte da realidade atual, à medida que é capaz 

de provocar os atos de violência entre parceiros, especificando as mulheres da Casa da 

Mulher.  

O interesse deste capítulo é, também, verificar a partir da percepção das próprias 

mulheres atendidas na Casa da Mulher, a forma como elas analisam a sua própria 
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capacidade de conseguir romper com o ciclo de violência, após a intervenção da 

instituição.  

3.1- A Casa da Mulher: Do marco institucional ao cuidado com as 

mulheres em situação de violência 

  

 Pesquisas têm apontado que a violência contra a mulher é um fenômeno que 

atinge diversas sociedades, podendo variar nas formas em que é praticada. (SAFFIOTI, 

2004).  

O reconhecimento da gravidade desse problema vem fazendo com que medidas 

de prevenção e controle sejam tomadas. Nesse sentido, a violência contra a mulher tem 

sido considerada não apenas como um problema social, mas também de saúde pública.  

A violência contra a mulher, perpetrada pelo seu parceiro, como já foi dito, é 

vista hoje como um fenômeno mundial que independe de classe social, idade e de 

escolaridade, ou seja, não importa o status da mulher, a violência tem sido gerada em 

diversos tipos situações. (ADEODATO, 2005)  

 Hoje se considera importante conscientizar a sociedade para que haja 

conhecimento e produção de medidas que possam controlar a prática de violência, 

principalmente a perpetrada entre parceiros, pelo fato da violência ser nociva às 

mulheres e também porque podem se reproduzir como etapas em diversas gerações, à 

medida que os filhos, que a vivenciam, podem ter essa prática em sua conduta, no 

futuro. 

  A violência contra a mulher tem, muitas vezes, alimentado o medo das vítimas 

e, em alguns casos, tem trazido receio de denunciar as agressões. Nisso se nota a 

importância de se criar mecanismos eficazes de apoio para as vítimas e de 

responsabilização para os autores desse tipo de violência. 

 Como visto anteriormente, o espaço doméstico é o lugar onde a maior parte das 

agressões contra mulheres acontecem, devido à cumplicidade e indiferença da sociedade 

para com a violência contra a mulher no interior da família, que acaba se constituindo 
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como um espaço de violência, legitimada pela ordem patriarcal de organização da 

família, na qual a dominação masculina é vista como natural.  

 Ao serem vistas muitas vezes como natural pela sociedade, as relações violentas 

de gênero são difíceis de serem quebradas e, conforme informações da Casa da Mulher, 

algumas das mulheres agredidas já deixaram de denunciar as agressões sofridas, 

justamente pelo medo que a maioria das mulheres tem de proceder à denúncia.  

Desta maneira, sabe-se que as relações sociais construídas por homens e 

mulheres, são marcadas por relações de poder que são construídas ao longo da história e 

que, por sua vez, também por meio da história, existe a possibilidade de serem 

modificadas.   

A partir dessas análises e considerações, passa a tornar fundamental e urgente a 

criação de estratégias pelas instituições de defesa dos direitos da mulher, para que 

possam de fato, viabilizar para as mulheres em situação de violência, condições para 

que encontrem saídas para essa situação.   

 O Centro de Referência em Atendimento à Mulher - a Casa da Mulher, na 

perspectiva deste problema e dentro deste contexto, tem prestado atendimento às 

mulheres vítimas de violência na cidade de Rio das Ostras, desde 2007. A instituição, 

inaugurada em 30 de novembro de 2007, vinculada à Secretaria Municipal de Bem-

Estar Social, atualmente oferece serviços de atendimento jurídico, social e psicológico, 

além disso, tem se tornado um lugar para troca de experiências e aprendizado.  

 A criação da Casa da Mulher como um centro de proteção às mulheres vítimas 

de violência aconteceu logo após a Conferência Municipal de Políticas Públicas para 

Mulher, que se deu em maio de 2007, onde foram acordados os eixos de atendimento a 

essas demandas, tornando necessária a criação desse centro de referência.  

 De acordo com informações dos profissionais da instituição, as mulheres que 

hoje chegam ao núcleo são encaminhadas pelos diversos profissionais de outras 

secretarias e instituições, na instituição elas passam por um atendimento mais 

específico. Na entrevista com profissionais, ao ser questionado sobre como as mulheres 

chegam até a instituição, uma delas respondeu que:  
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Nosso Município tem um diferencial dos outros 

municípios, por ser uma cidade pequena, divulga a Casa 

da Mulher em jornais e até na TV e eles sempre 

convidam alguém da Casa pra uma entrevista. Assim as 

pessoas ficam sabendo. 

 Reunindo atualmente alguns dados da instituição, tornou-se possível verificar e 

comprovar que esse contexto de violência contra a mulher havia sido perdurado por 

algumas razões, tais como: a cultura da afirmação de subordinação da mulher ao 

homem, de quem ela é considerada uma inalienável e eterna propriedade e a pouca 

importância que muitas instituições dão à denúncia e ao julgamento dos crimes contra 

as mulheres. Este último foi um dos motivos que fez, por muito tempo, com que a maior 

parte das mulheres não se encorajasse a denunciar os casos de abuso e agressão. Isso se 

comprova com a fala de uma das profissionais: 

As mulheres chegam aqui com muito medo. As 

mulheres que são vítimas e estão vivendo o ciclo de 

violência sempre têm medo de falar com alguém. 

Quando elas chegam na Casa, elas dizem estar com o 

companheiro e sofrendo o ciclo há anos, teve uma que  

disse que passa por isso há mais de oito anos. Então, 

quando elas chegam aqui é porque já estão no limite e 

não suportam mais. 

A partir desta fala, identifica-se ainda a importância e a necessidade de se 

trabalhar também na perspectiva de recuperação destas mulheres, no sentido de 

promover um atendimento psicológico na instituição, como um item de caráter 

essencial, tendo em vista que o fenômeno da violência de gênero, em especial 

perpetrada por parceiros, tem sido uma experiência traumática, porque tem causado 

sofrimento e afetado o emocional dessas mulheres. (LABRONICI, 2012) 

Segundo a fala de outra profissional entrevistada, verifica-se a reafirmação do 

medo na vida dessas mulheres, à medida que elas não se encorajam a proceder a alguma 

denúncia ou dar entrada no registro de ocorrência na delegacia.  

Quando elas demonstram muito medo de fazer o 

registro de ocorrência, a gente não força, porque ela 
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identifica uma situação de risco, a gente respeita essa 

decisão. Mas quando a gente coloca os riscos que ela 

corre se não fizer a ocorrência, na maioria das vezes 

elas aceitam denunciar. 

 É importante ressaltar que a pesar de estar em funcionamento durante quase seis 

anos, apenas nos últimos 12 meses a instituição vem registrando um aumento na 

quantidade de mulheres que buscam proteção com relação à violência.  

De acordo com informações colhidas na Casa da Mulher, essa procura vem 

aumentando porque as mulheres tem se mostrado mais conscientes e seguras, 

principalmente com relação à Lei Maria da Penha, que garante proteção à vítima e 

punições aos agressores, o que demonstra mais uma vez o respaldo jurídico no 

enfrentamento à violência de gênero. 

  Atualmente na instituição, a equipe profissional é composta por uma assistente 

social, que presta atendimento individual ou em grupo, uma psicóloga e uma advogada, 

que promovem palestras regularmente, visando a orientar e incentivar cada vez mais as 

mulheres a denunciar as agressões, até que elas se sintam fortalecidas para conseguirem 

reverter o problema e até mesmo tentar quebrar o ciclo de violência. 

 Para tanto, a equipe de profissionais da Casa da Mulher vem promovendo 

palestras sobre violência contra mulher, em especial a de gênero, nas escolas e algumas 

igrejas, e até mesmo na própria instituição.  

Os profissionais da instituição ainda informam que é extremamente necessário 

que se promova treinamentos regularmente com a equipe, para que se tenha na 

instituição, profissionais que sejam capacitados para esse tipo de demanda, conforme a 

fala de uma das profissionais:  

Os treinamentos são feitos na SUDIM, que é a 

Superintendência de Direitos da Mulher, que fica no 

Rio de Janeiro. Ou a gente vai lá ou eles mandam uma 

equipe pra cá, dependendo da quantidade de gente aqui. 

Aqui só pode trabalhar quem tem o curso de 

treinamento da SUDIM, porque tem que se especializar, 
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tem que saber muito sobre esses impactos, pra saber 

responder corretamente a essas demandas. 

Esta tarefa de formação através de treinamentos tem a necessidade de ser feita 

com frequência, porque é necessário que a instituição seja bem preparada por meio dos 

profissionais para atender às demandas e, esses treinamentos devem ser constantes, até 

mesmo por meio de estudos e pesquisas por parte dos profissionais, principalmente os 

que chegam recente na instituição, pois os quadros de funcionários às vezes mudam, por 

questão de governo, inclusive. Na instituição houve uma troca de assistente social no 

decorrer desta pesquisa, o que interferiu na pesquisa em si e na quantidade de 

questionários a serem aplicados às usuárias para elaboração do presente trabalho, visto 

que necessitamos de tempo para acordarmos a possibilidade de continuar a pesquisa e 

os dias disponíveis de visita na instituição para se pesquisar. 

 Nesse sentido, a Casa da Mulher, mesmo com trocas de funcionários tem 

trabalhado para responder às demandas da relação de subordinação de gênero, na 

perspectiva de amenizar os atos de violência contra a mulher. 

A Casa da Mulher, através da intervenção profissional, efetua em princípio, 

orientações à mulher vítima de violência, como por exemplo, informar sobre seus 

direitos, baseando-se em leis, principalmente na Lei Maria da Penha, a qual tem dado 

maior suporte nos casos de violência e incentiva a essas mulheres a buscarem laços e 

apoio com a família, para ajudar a superar esses problemas. 

No enfoque da violência de gênero, a instituição busca oferecer caminhos para o 

enfrentamento de suas manifestações, através do atendimento social e psicológico, que é 

feito em grupo ou individual.  

De acordo com as informações dos profissionais envolvidos na instituição, um 

dos maiores desafios hoje nessa instituição tem sido tratar dos casos de violência, em 

meio ao ideário de “sagrado e intocável”, que a sociedade postula sobre o que é o lar e a 

vida privada. 

Por este motivo a instituição busca proceder de forma com que esse ideário seja 

desmistificado, enfatizando que a esfera privada, como sendo parte da sociedade, não 

deve se isentar de regulação pelo poder público, principalmente nos casos de violência 
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familiar, porque esta, como já mencionado, se dá num processo que atinge todas as 

classes, gerações e etnias. 

Segundo a Casa da Mulher, apesar de ainda ser vista e tratada por muitos como 

tema da vida privada, a violência de gênero entre parceiros vem alcançando esferas 

públicas, como delegacias, envolvimento de serviços de saúde e organizações de 

proteção à mulher. 

Porém, há a preocupação em torno desse tema, em não ultrapassar certos limites 

da vida privada. Os profissionais da Casa da Mulher acreditam que devem respeitar as 

opiniões das mulheres porque dependendo do que for abordado, podem ocorrer 

ocultamentos da violência por parte da vítima, que segundo a instituição, isso ocorre 

geralmente por medo de ser descoberta pelo seu agressor, o que pode gerar certa 

passividade e até mesmo naturalização da violência. Isso se torna uma preocupação 

porque essa passividade por medo poderá contribuir para a impunidade da violência.  

Segundo informações dos profissionais, algumas mulheres por medo, tendem a 

ocultar e até mesmo proteger o agressor, por estar muitas vezes naturalizado na mente 

delas o processo de dominação do seu parceiro. Porém, a equipe da instituição sempre 

orienta essas mulheres sobre a importância de não naturalizar esse tipo de situação, 

conforme relata uma das profissionais: 

“Ele tem que arcar com as consequências e não você. Isso eu sempre falo. Ela não deve ter o 

discurso de proteger o agressor, isso a gente fala com ela.” 

Portanto, verifica-se que na instituição, busca-se tratar dos casos, mostrando que 

a esfera pública pode regular a vida privada, na medida em que esta compõe a sociedade 

como um todo.  

Porém trata-se dos casos de violência sem que haja interferência direta ou 

opinião nos relacionamentos e na vida pessoal das usuárias, como por exemplo, não 

incentivar, através dos atendimentos, que essas mulheres quebrem o relacionamento 

com seus parceiros, mas fazer as abordagens de modo que elas apenas tentem sair da 

situação, seja por denúncia ou até mesmo tentem romper com o ciclo da violência no 

relacionamento com seus companheiros, apesar de que algumas dessas mulheres, 

segundo a Casa da Mulher, declaram que apenas conseguirão romper com o ciclo de 

violência, mediante a quebra do relacionamento. 
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 Na perspectiva de tratar dos casos de violência contra a mulher, no fluxo de 

atendimento é feita primeiramente a acolhida pelo serviço social e logo após, a 

intervenção da psicóloga e, se necessário, encaminha-se o atendimento pelo setor 

jurídico.   

Ao efetuar a acolhida pelo serviço social, a assistente social busca efetuar alguns 

levantamentos necessários para que se tenha conhecimento da dinâmica familiar e do 

ciclo da violência em cada situação específica.  

Após esse levantamento, a profissional irá planejar sua intervenção, dando 

ênfase à situação de violência, porém, não se propondo a fazer qualquer tipo de 

julgamento da situação. 

 Desta forma, a assistente social atua juntamente com a psicóloga e a advogada, 

propondo meios para a saída do ciclo de violência, mas, sem opinar diretamente sobre a 

vida pessoal ou conjugal da usuária atendida.  

Compreendendo que os conflitos entre parceiros partem do contexto das relações 

de gênero, produzidas socialmente, o assistente social envolvido na instituição é capaz 

de efetuar uma análise crítica da realidade na qual as mulheres atendidas na instituição 

estão inseridas e, a partir disso, através do comprometimento profissional, poderá junto 

com a equipe, buscar a melhor forma de intervir em cada caso, inclusive orientando a 

mulher a tentar romper com o ciclo de violência e buscando não incentivar, mesmo que 

indiretamente, a quebra do relacionamento e do convívio com seu parceiro. 

Da mesma forma, o atendimento às mulheres na instituição pela psicologia 

busca basear suas intervenções voltadas para a tentativa de amenizar os impactos da 

violência na vida das usuárias, buscando seu fortalecimento para superação de possíveis 

traumas causados pelas agressões.  

Ao se verificar a necessidade da intervenção judicial, as mulheres vítimas de 

violência são encaminhadas para o atendimento com a advogada, que faz parte da 

equipe na instituição e irá, em caso de necessidade, formular documentos e pareceres 

para que a vítima posteriormente seja encaminhada para a delegacia ou defensoria 

pública. Conforme a fala da advogada da instituição: 
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“Nós encaminhamos as mulheres para a delegacia ou defensoria pública para elas entrarem com 

processo.”  

A advogada ainda problematizou algumas precariedades no município, como a 

falta de IML na cidade para que seja feito o exame que comprove a agressão, para que 

seja anexado aos documentos e encaminhar para a delegacia.   

Aqui no município não tem IML, então às vezes as 

mulheres chegam aqui machucadas e a gente tem que 

arrumar um carro e elevar elas no IML em Macaé, para 

fazer o exame de corpo delito, para ter provas para 

juntar e encaminhar para a delegacia. 

A advogada da instituição ainda ressaltou que o município ainda precisa de 

alguns avanços com relação à proteção da mulher vítima de violência e, segundo sua 

fala seria importante que tivesse melhorias na área da saúde, com espaços 

especializados e equipados para o atendimento a essas mulheres: 

A gente precisa no município de um espaço na saúde 

mais especializado, porque às vezes as mulheres 

chegam no pronto-socorro cheio de gente e elas estão 

com marca de soco no olho, e isso é chato porque 

chama atenção e expõe a pessoa. 

Através da fala dos profissionais da Casa da Mulher nota-se que existe hoje na 

instituição uma sistematização de metodologias que tem sido indispensável e ainda tem 

possibilitado maior diversificação de atendimentos que não se restringem apenas a 

abordagem psicossocial, fazendo do profissional da área de direito um agente 

importante para se garantir o direito à proteção das mulheres vítimas de violência.  

 A Casa da Mulher, nesse sentido, tem como principal finalidade oferecer um 

atendimento técnico e multiprofissional e também humanitário às mulheres vítimas de 

violência, prestando um atendimento adequado a essas agentes, baseado no respeito aos 

direitos das mulheres. 

 Os profissionais, nesse sentido, disponibilizam de métodos de abordagem, 

acolhimento e orientação e, além disso, orientam sobre todos os procedimentos 

necessários para que a denúncia feita pelas mulheres seja efetiva. Deste modo a equipe 

vem desenvolvendo um trabalho de forma integrada e complementar.    
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É interessante destacar que desde a fundação da Casa da Mulher em 2007, até o 

ano de 2012, foram atendidas um total de 1.825 mulheres, com incidência de procura 

entre as idades de 18 a 49 anos, sendo que a faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 

anos, a qual teve maior incidência de vítimas. 

A maior parte dessas vítimas foi encaminhada para o Ministério Público, 

portando o registro de ocorrência e um relatório detalhado pelo Serviço Social e pelo 

setor jurídico, dando suporte para que se recorra à justiça para a proteção dessas 

mulheres, de acordo com a Lei Maria da Penha.  

 

3.2 – Características do ciclo de violência e perspectivas para o 

combate na instituição. 

 

  

De acordo com Labronici (2012), a violência contra a mulher é qualquer ação ou 

omissão que baseada no gênero cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou 

psicológico e dano moral ou patrimonial à mulher.  

 Desta forma, ao compreendermos que a experiência vivenciada pelas mulheres 

vítimas de violência é muitas vezes traumática e, nas suas diversas formas de 

manifestação, é capaz de deixar marcas visíveis e também invisíveis, surge um 

questionamento: as mulheres que sofrem violência pelo seu parceiro se consideram 

capazes de romper com o ciclo da violência? 

 Segundo dados e informações obtidas juntamente com a equipe profissional da 

Casa da Mulher, as mulheres que têm sido acolhidas na instituição são incentivadas a 

tentar romper com o ciclo da violência conjugal, de maneira que a instituição não venha 

a influenciar na vida do casal, mas que busque orientar a essas mulheres que se houver 

desejo das mesmas e a possibilidade, que continuem o convívio com seus parceiros, mas 

tentem romper com o ciclo de violência. Porém se as mulheres manifestarem a 

necessidade de romper com o relacionamento, até mesmo por questão de segurança, os 

profissionais orientam que ela seja firme em seu propósito, conforme a fala de uma das 

profissionais: 
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Eu disse para a usuária o seguinte: se você realmente 

não quer mais viver com ele, então seja firme nisso, não 

pode deixar ele te dominar, se ele tenta entrar na tua 

casa e te ameaça, troca a fechadura, mas também a 

gente não pode irritar o “leão”. Se achar perigoso ele 

entrar na casa, toma alguma providência pra ele não 

entrar e se ele fizer alguma coisa fora de casa, ele se vê 

com a justiça. 

  De acordo com os profissionais da instituição, o ciclo de violência é composto 

por fases, cuja primeira se caracteriza por uma construção de conflito, sendo que sua 

intensidade irá variar de acordo com o tipo de casal e poderá durar desde poucas horas 

até meses. Esses conflitos são caracterizados por pequenos incidentes que ocorrem com 

certa frequência e fazem com que a mulher se sinta desvalorizada.  

Nesta fase, há geralmente um aumento de tensão no relacionamento, que se dá 

por qualquer pretexto, como por exemplo, acusar a mulher de não ter feito algo que lhe 

foi ordenado ou até mesmo julgar a vítima como culpada por pequenos acidentes, tais 

como: ter queimado uma roupa com o ferro ao passar. Desta forma, no início do ciclo, o 

agressor tende a direcionar as suas tensões do cotidiano sobre a mulher.  

A tendência que a mulher tem em primeiro momento é atribuir esses pequenos 

incidentes ou pequenas discussões às questões externas, seja problema no trabalho, 

estresse, entre outros. Mas nessas condições a mulher tende a tolerar todas as pequenas 

discussões, o que faz com que, mais adiante, a relação se torne mais complexa, ao ponto 

de ocorrerem as primeiras agressões físicas.  

 A segunda fase do ciclo da violência, de acordo com informações da Casa da 

Mulher, consistiria em uma apresentação de crise ou episódios mais frequentes de 

violência, quando o agressor passa a agredir não só psicologicamente, mas também 

fisicamente. Esses episódios de violência são gerados pelo descontrole emocional, que é 

vindo da primeira fase, porém, podendo ser de grande intensidade. Neste ponto, passa a 

considerar-se que o agressor irá tentar demonstrar que domina a relação, através de atos 

violentos, inclusive algumas vezes, ameaçado a vítima com armas. 

Na terceira fase desse ciclo, é apresentado o momento de “reconciliação”, que se 

mostra aparente, a partir do momento em que a mulher passa a acreditar que seu 
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agressor não mais irá agredi-la, na medida em que o mesmo manifesta arrependimento e 

promete não o fazer.  

Segundo informações da Casa da Mulher, esta fase possui grandes chances de 

voltar à fase de construção de conflito, e provavelmente, se não houver uma intervenção 

adequada, o ciclo de violência será repetido ao longo do tempo, podendo durar meses ou 

anos. Por esse motivo, é importante que a mulher ou até mesmo se possível, o casal 

procurem juntos uma ajuda especializada, na tentativa de romper com o ciclo.   

Ao se analisar este ciclo, é possível notar que a violência pode estar presente no 

cotidiano do casal e, ao ser expressa de diferentes maneiras, mostra que há a 

permanência de uma relação de sujeição, de força e dominação, que possibilita 

manipular e anular o outro. Tal manipulação em si, poderá ter o objetivo consciente de 

instalar o poder sobre a mulher agredida, comprovando que a violência contra a mulher 

é advinda de relações de poder e questões de gênero, o que já foi mencionado nos 

capítulos anteriores.  

Ao se levar em conta que todo relacionamento humano conduz a uma relação de 

forças, a relação entre casais, da mesma forma, tende a seguir essa mesma lógica, à 

medida que um procura se sobrepor ao outro e, muitas vezes essa atitude poderá ter 

como consequência atos de violência. Tais atos tornaram-se atualmente parte do nosso 

cotidiano e passaram a ser enfrentados como um problema de caráter social. 

 De acordo com as informações colhidas na Casa da Mulher, a violência 

doméstica e de gênero tem assumido número significativo, à medida que muitos 

parceiros na busca de se sobrepor têm praticado este ato com certa frequência, dentro 

desse ciclo.  

Consequentemente, isso tem se mostrado como um problema relevante na saúde 

dessas mulheres, tanto física quanto psicológica. A Casa da Mulher, nessa perspectiva, 

além de orientar as mulheres quanto à quebra do ciclo de violência, promovem 

atendimento psicológico, com a finalidade de tentar recuperar a autoestima dessas 

vítimas.  

De acordo com uma das profissionais,  
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A primeira parte é fazer o fortalecimento dessa mulher, porque 

elas chegam com a autoestima baixa, sentem-se feias, 

destruídas. Pra sentir que ela pode, tem que trabalhar a 

autoestima e mostrar que tem uma lei (a Maria da Penha) que 

ampara. Com isso a gente consegue fortalecer a mulher e 

mostrar que ela também pode contar com a família, porque às 

vezes por vergonha, não procuram a família.  

 Nota-se, com isso, a importância de se propiciar, nas redes de apoio às mulheres, 

serviços que venham favorecê-las, na perspectiva de responder às suas necessidades de 

maneira completa, ou seja, torna-se essencial o trabalho de uma equipe 

multiprofissional que seja qualificada para responder a essa demanda e contribuir para 

que essas mulheres consigam romper com o ciclo de violência e, além disso, superar os 

sofrimentos. 

 De acordo com Labronici, 

Quando a mulher vítima da violência doméstica 

consegue falar, expor sua subjetividade, a partir 

da experiência traumática, poderá atribuir um 

novo significado à vivência armazenada, e, ao 

fazê-lo, será possível mudar a significação do 

sofrimento, e, assim, superá-lo.  (LABRONICI, 

2012:8) 

 Deste modo, percebe-se que a violência entre parceiros exige mais do que as 

punições que estão previstas em lei, passando a exigir instrumentalização de técnicas 

profissionais que possam tentar minimizar os impactos da violência praticada contra a 

mulher.  

Com relação ao que a equipe considera importante para a quebra do ciclo de 

violência, uma das profissionais diz que:  

“É importante a conscientização através do atendimento psicológico e social, para encorajar a 

enfrentar. Dizer para as mulheres pensarem: eu não preciso passar por esta situação.” 

Quanto ao atendimento às mulheres pela Casa da Mulher, têm ocorrido ações 

que incluem oficinas, dinâmicas de grupo e troca de experiências, atendimento coletivo 
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ou individual, que visam contribuir especialmente para a tentativa de quebra do ciclo da 

violência e fortalecimento do convívio com a família.  

 No decorrer da entrevista com uma das profissionais da instituição, ao ser 

questionado se ela tem percebido mudanças na vida dessas mulheres, com relação à 

perspectiva do rompimento do ciclo de violência, após abordagens da instituição, uma 

delas informou que tem percebido muitas mudanças e complementou dizendo: 

Inclusive ontem, fiz uma ligação para uma das mulheres 

e ela já estava rompendo com o ciclo de violência, 

porque já estava saindo de casa, de forma amigável. Ela 

fez todos os procedimentos e estava feliz porque foi 

importante pra ela o apoio da Casa da Mulher e da 

família. 

A violência contra a mulher, em especial a de gênero, como já foi abordado, 

se reproduz na sociedade na qual a estrutura de poder familiar está concentrada nos 

homens da casa e, assim, eles têm o domínio tanto do espaço público quanto do 

privado, fazendo com que este espaço, onde se reproduz as relações familiares, seja 

visto muitas vezes como um ambiente “impenetrável”, dando aos chefes do lar 

inclusive o poder de legitimação da força física e, por sua vez essa legitimação acaba 

sendo considerada como parte dos aspectos privados e, muitas vezes acaba sendo 

tratada como banal no cotidiano.  

A Casa da Mulher, como foi possível perceber, tem buscado trabalhar para 

romper com essas ideologias e, na perspectiva de relatar como um item importante 

para modificar essa situação, uma das profissionais da Casa da Mulher mencionou o 

seguinte: 

Eu acho que o dia que todas as mulheres ficarem 

sabendo que elas têm proteção e amparo, poderão 

recorrer à Casa, para quebra do ciclo de violência e 

aquelas que não sofreram violência poderão ter base 

para impedir um possível ciclo de violência. Eu acho 

que se um dia isso acontecer, a gente pode ter uma 

nova cultura na sociedade com relação ao gênero.  
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3.3-A Casa da Mulher em Rio das Ostras: O perfil das mulheres 

atendidas e suas perspectivas junto à instituição. 

 

Apesar de a violência, em especial a de gênero ser um problema de grande 

complexidade, existe hoje alguns caminhos que podem levar a uma mudança no 

estado atual da violência contra as mulheres.   

Dentre esses caminhos estão a tentativa de se produzir novas identidades 

culturais na sociedade, as ações sociais no âmbito da proteção das vítimas da 

violência e a punição de seus agressores através da lei. 

Além disso, a introdução da Lei Maria da Penha poderá também contribuir 

para uma mudança no índice de violência, à medida que a lei é capaz de promover 

saídas para a proteção das mulheres e punição de seus agressores nesses casos, o que 

poderá produzir efeitos e até diminuir as relações violentas de gênero.   

Nesse sentido, a Casa da Mulher atualmente tem visto como necessárias e 

urgentes as ações de combate à violência contra a mulher. Tais ações consistem em 

proporcionar às mulheres informações e meios de poder agir frente à situação de 

violência a que estão expostas.   

 A presente pesquisa foi realizada na instituição com o objetivo de trazer uma 

estimativa sobre a percepção que as mulheres atendidas na Casa da Mulher têm a 

respeito da violência de gênero, em especial as perpetradas por parceiros íntimos, se 

essas mulheres já denunciaram na delegacia ou em outro órgão de defesa das 

mulheres as agressões e, da mesma forma, essa pesquisa buscou saber dessas 

mulheres sobre a capacidade que as mesmas consideram ter de romper com o ciclo 

de violência, mediante intervenção da instituição.  

 Através desta pesquisa, foi possível ainda identificar se essas mulheres 

consideram ter sofrido algum tipo de violência em razão do gênero, ou seja, se elas já 

notaram algum tipo de violência pelo simples fato de ser mulher.  

Esta pesquisa identifica ainda se as mulheres reconhecem os tipos de 

violência, seja física ou psicológica, perpetrada pelos seus parceiros ao longo de suas 
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vidas e ainda se elas conhecem as leis específicas de defesa dos direitos das 

mulheres.   

 Após serem informadas sobre o objetivo da pesquisa, e quanto ao sigilo, as 

mulheres receberam um questionário semiaberto e responderam individualmente na 

Casa da Mulher, juntamente com a assistente social da instituição. 

 A maioria das mulheres não se dispuseram a participar da pesquisa, por estarem 

muito fragilizadas devido à situação em que estão vivendo, preferindo não responder 

ao questionário. Na maioria das vezes que estive na Casa da Mulher para pesquisa, 

encontrava com as usuárias sempre chorosas e se mostrando depressivas. Assim, era 

nítido perceber que estavam com a autoestima baixa, por isso foi até compreensível a 

quantidade de mulheres que se propuseram participar da pesquisa. Ainda houve, no 

período durante a pesquisa, reduzido número de mulheres que buscaram atendimento 

na instituição. Com isso, participaram da pesquisa apenas cinco das mulheres 

atendidas atualmente pela instituição. 

  Considerei importante a aplicação deste questionário com as usuárias para 

saber se elas se julgam capazes de romper com o ciclo de violência e considerar a 

opinião dessas mulheres sobre a Casa da Mulher, isto é, se há alguma mudança na 

perspectiva dessas mulheres, como propõe a instituição e, desta forma, identificar os 

efeitos que a instituição tem proporcionado na vida delas, com relação as 

expectativas da quebra do ciclo de violência. 

 Mediante a aplicação do questionário, das cinco mulheres que responderam à 

pesquisa, apenas uma (a usuária D) informou que ainda não se acha capaz de romper 

com o ciclo de violência. Quando essa mesma usuária foi questionada sobre suas 

expectativas quanto à Casa da Mulher, ela disse: “Espero que a Casa da Mulher me 

ajude.” 

Quatro das cinco usuárias entrevistadas se manifestaram positivamente 

quanto à expectativa de quebra do ciclo de violência, informando que se julgam 

capazes de romper com o ciclo, após a intervenção da Casa da Mulher. Segundo a 

fala da usuária B: 

        59 



    
 

           

“Eu acredito que posso” (romper com o ciclo de violência). Quanto às suas 

expectativas mediante a instituição, essa mesma mulher informa que: “Que me ajude 

a me livrar dessa situação com meu marido”.  

A usuária E, informou que se julga capaz de romper com o ciclo de violência 

e, além disso, ela disse “criei coragem” quando questionada sobre suas expectativas 

com relação à Casa da Mulher. Esses dados demonstram que a Casa da Mulher tem 

trazido efeitos positivos na vida dessas mulheres, com relação às expectativas de 

rompimento do ciclo de violência. 

Dessas cinco mulheres que responderam ao questionário, quatro delas 

trabalham fora de casa, em atividades como operadora de caixa e auxiliar de serviços 

gerais. Quatro dessas cinco mulheres relataram no questionário que reconhecem 

terem sofrido violência pelo simples fato de ser mulher, ou seja, reconhecem que já 

sofreram violência em razão do gênero. O que comprova a emergência de ações para 

se tentar reverter esse quadro. 

Ao serem questionadas sobre o tipo de violência que sofreram e por parte de 

quem, todas elas relataram ter sofrido violência por parte do marido ou companheiro, 

sendo que três relataram ter sofrido a violência física, uma relatou ser vítima da 

violência psicológica e uma relatou que sofre tanto a violência psicológica quanto a 

física.  

Todas as mulheres que responderam ao questionário reconheceram que os 

insultos e discussões são tipos de violência, porém uma delas (usuária D) informou 

que não reconhecia esses atos como tipos de violência, mas agora reconhece. “Agora 

sim, antes não”. O que significa que após as intervenções da instituição, esta usuária 

pôde conhecer mais sobre os tipos de violência, podendo ainda ter perspectivas para 

se combater. 

Ao serem questionadas sobre se conhecem alguma lei específica para a defesa 

dos direitos das mulheres, três delas responderam não conhecer, duas disseram 

conhecer e, a usuária D disse: “Só sei da Maria da Penha. Mas não sei tudo, só que 

prende marido que bate na mulher.”  
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Verifica-se com isso que algumas mulheres que são atendidas na instituição 

ainda precisam ser mais esclarecidas quanto ao amparo legal em caso de violência. 

Quando foram questionadas se elas já procederam a alguma denúncia na 

delegacia por terem sofrido violência, três delas disseram que sim, uma disse que não 

e, a usuária D disse: “ainda não”. O que traz a hipótese de que ela possa proceder à 

denúncia, se necessário, ou faça isso após ser encorajada a fazer. 

Das cinco mulheres participantes da pesquisa, três delas conhecem pelo 

menos uma mulher que já fez denúncia na delegacia por ter sofrido violência.  Esta 

informação foi importante porque permitiu ter maior noção sobre o quanto a 

violência contra a mulher tem atingido uma quantidade considerável de mulheres e 

tem sido um tema que realmente necessita ser pensado para que se encontrem 

soluções para essas demandas.  

  A partir das entrevistas com os profissionais da Casa da Mulher e questionário 

com as usuárias, verificou-se que as mulheres que declararam ter planejado fazer 

alguma denúncia por motivo de se perceberem como vítimas da violência, fizeram 

isso a partir do momento em que foram inseridas na instituição e foram encorajadas a 

fazê-la, e, após intervenção profissional na instituição, passaram a questionar a 

situação na qual estavam vivendo, não mais a aceitando como sendo algo comum do 

cotidiano.  

 Desta forma verifica-se que um atendimento de qualidade feito por 

profissionais devidamente preparados, com ações voltadas para a escuta no 

atendimento social, incentivo psicológico e amparo legal, podem gerar bons 

resultados com relação à violência de gênero, para as mulheres que estão nesse 

contexto. 

 No que se refere ao trabalho da assistente social na Casa da Mulher, junto às 

mulheres vítimas de violência e a comunidade em si, se destaca pela orientação e 

informação, realizadas por meio de trabalho em grupo, com oficinas ou atendimento 

individual e promoção de palestras, abertas à comunidade, na própria instituição ou 

em outros lugares, com temas relacionados ao gênero e violência contra a mulher.  

Sendo, desta forma, sua atribuição esclarecer essas usuárias e também a comunidade 
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quanto aos seus direitos e como proceder para usufrui-los e, orientar essas mulheres a 

buscar vínculos com a família. Deste modo, torna-se um profissional facilitador na 

tentativa de diminuir conflitos e orientar as usuárias quanto à tentativa de 

rompimento do ciclo de violência.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A forma de organização como a sociedade hoje se estrutura vem de 

concepções e construções antigas dos papéis de gênero, visto que desde muito tempo 

a sociedade vem impondo caraterísticas, comportamentos e atribuições diferenciadas 

para os homens e as mulheres.  Tais atribuições e diferenciação entre os sexos ainda 

estão presentes no meio social, mesmo que muitas vezes sejam tratadas como natural 

e seja ainda imperceptível aos olhos de muitos.  

Desta forma, há tempos costumava-se atribuir a homens e mulheres papéis 

diferenciados, o que tem permanecido até os dias de hoje e tem contribuído deste 

modo, para que a convivência e comportamento entre os sexos sejam regradas pela 

sociedade, o que irá interferir diretamente no modo de relacionamento entre os sexos, 

visto que o homem, através da cultura de gerações, na organização social, tende a se 

impor com superioridade em relação à mulher. 

Neste sentido, a violência contra a mulher, em especial a praticada pelo seu 

parceiro, vai além de questões como a pobreza, dependência financeira ou classe 

social e atinge a todas as camadas da sociedade, à medida que surge a partir da ótica 

das questões de gênero, presentes na cultura da sociedade.  

Verifica-se, portanto, que são os aspectos culturais associados à construção 

social dos papéis femininos e masculinos que acabaram determinando e ainda 

determinam a forma como se estabelecem as relações de dominação e submissão 

entre os gêneros. 

A complexidade que envolve esta questão e a questão da violência em si, 

contra a mulher na atualidade, exige ações que sejam capazes de atender as inúmeras 

demandas que têm sido apresentadas, o que traz a necessidade de articulação entre 

diferentes áreas de conhecimento e construção de estratégias que venham responder a 

essas demandas. 
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Para tanto, torna-se indispensável que o trabalho com as mulheres vítimas de 

violência seja feito por uma equipe profissional de diversas áreas de conhecimento, 

para que se tenham condições de fazer abordagens com qualidade, respondendo às 

necessidades dessas demandas. Ou seja, através do atendimento de qualidade, que 

tenham ações voltadas para a escuta, que promova assistência psicológica, orientação 

jurídica e, além disso, busque promover a construção de vínculos com a família, 

podem resultar num cuidado adequado a essas mulheres vítimas de violência.  

As ações voltadas para o atendimento às mulheres vítimas de violência, em 

especial a praticada por parceiros íntimos, têm sido consideradas por profissionais 

como desafios no cotidiano profissional, visto que a violência contra a mulher é um 

problema muitas vezes difícil de ser resolvido porque muitas mulheres estão 

envolvidas emocionalmente com os agressores e algumas delas até mesmo não 

percebem os atos violentos como violação dos seus direitos.  

Além disso, muitas mulheres podem apresentar desconhecimento dos seus 

direitos e dos serviços aos quais poderão recorrer, além de ainda haver reduzida rede 

de atendimento disponível.  

A violência conjugal é parte do cotidiano de muitas mulheres, como mostra 

este estudo. Por isso, verifica-se que os serviços e instituições de atendimento às 

mulheres em situação de violência, como a Casa da Mulher, são de fundamental 

importância para o enfrentamento desse problema.  

De igual modo, verifica-se que a divulgação dos órgãos como as Delegacias 

da Mulher, entre outros, devem ser mais bem informados para que cheguem até as 

mulheres em situação de violência. No mesmo sentido, a eficácia das leis de proteção 

às mulheres, é um item que deve ser capaz de tentar modificar a atual realidade das 

mulheres nessa situação.  

Considera-se ainda que os impactos causados pela violência na vida dessas 

mulheres atendidas hoje na Casa da Mulher, em razão do gênero, têm marcado suas 

vidas pela baixa autoestima que promove e também pelo medo de até mesmo 

proceder a alguma denúncia. Porém, através do acolhimento e dos atendimentos na 

instituição, essas mulheres têm sido fortalecidas psicologicamente e, através dos 

atendimentos sociais e esclarecimentos sobre as questões jurídicas. Essas mulheres, 
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na maioria das vezes têm conseguido vencer o medo de denunciar as agressões e têm 

respondido de maneira positiva com relação à expectativa de rompimento do ciclo de 

violência.  

Desta forma, considera-se ainda importante as ações da Casa da Mulher em 

relação à promoção de palestras na própria instituição e em ambientes diversos como 

escolas e algumas igrejas, para informação e esclarecimento sobre a questão de 

gênero e sobre os impactos que a mesma pode proporcionar, com relação à violência, 

pois este é um caminho para se conseguir futuramente modificar o comportamento 

de muitos na sociedade e conquistar novos olhares com relação à igualdade de 

gênero.  
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APÊNDICE 

 

PESQUISA DE CAMPO:  

Entrevista com as mulheres usuárias da Casa da Mulher no Município de Rio das 

Ostras. 

 

Perguntas utilizadas no questionário: 

 

1- Você trabalha fora de casa? Se trabalha, qual profissão exerce e qual sua faixa de renda?  

 

(Objetivo: identificar se as mulheres que sofrem violência são dependentes 

economicamente dos seus parceiros.) 

 

2- Você já notou algum tipo de discriminação pelo fato de ser mulher? 

 

(Objetivo: verificar se as mulheres identificam já terem sofrido violência em razão do 

gênero.) 

 

3- Você conhece as leis específicas para defesa dos direitos da mulher? 
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(Objetivo: Identificar a relevância do trabalho da equipe da Casa da Mulher, com 

relação às informações prestadas às usuárias sobre o amparo legal em caso de 

violência.) 

 

4- Você considera ter sofrido algum tipo de violência? Se sim, que tipo de violência e por 

parte de quem?  

 

(Objetivo: Verificar se os casos de violência contra essas mulheres foram todos 

perpetrados por maridos ou companheiros e, qual tipo de violência elas reconhecem ter 

sofrido.) 

 

5- Você já fez algum tipo de denúncia na delegacia por ter sofrido algum tipo de 

violência? 

 

(Objetivo: Verificar se nessas mulheres tem prevalecido o medo de denunciar as 

agressões.) 

 

6- Conhece alguma mulher que já necessitou utilizar os serviços da delegacia para 

denunciar algum tipo de violência? 

 

(Objetivo: Verificar a abrangência da violência contra a mulher.) 

 

7- Você considera a discussão e insultos como um tipo de violência? 

 

(Objetivo: Verificar se as mulheres conseguem identificar os diversos tipos de 

violência, até mesmo as mais sutis.) 

 

8- Você se acha capaz de romper com o ciclo de violência? Qual sua expectativa com 

relação à Casa da Mulher? 

 

(Objetivo: Identificar a relevância da instituição no que diz respeito à orientação para o 

rompimento do ciclo de violência e, o que as mulheres esperam mediante sua inserção 

na instituição.)  
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