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Mulher 

 

Pra descrever uma mulher 

Não é do jeito que quiser 

Primeiro tem que ser sensível 

Senão, é impossível 

Quem vê por fora, não vai ver 

Por dentro o que ela é 

É um risco tentar resumir 

Mulher... 

 

De um lado é corpo e sedução 

Do outro força e coração 

É fera e sabe machucar 

Mas a primeira a te curar 

E sempre faz o que bem quer 

Ninguém pode impedir 

E assim começa a definir 

Mulher... 

Mulher... 

Entre tudo o que existe é principal 

Pra você gerar a vida é natural 

Esse é o mundo da mulher... 

Mulher.. 

 

Que a divina natureza fez surgir 



 
 

A mais linda obra prima que alguém já viu 

Assim nasceu a mulher 

Nas mãos de Deus... 

 

Por mais que o homem possa ter 

Sem ela não dá pra viver 

As vezes pede proteção 

Pra ter um pouco de atenção 

Se finge ser tão frágil mas, 

domina quem quiser 

Pois ninguém pode definir 

Mulher... 

Mulher... 

Entre tudo que existe é principal 

Pra você gerar a vida é natural 

Esse é o mundo da mulher 

 

Mulher... 

Que a divina natureza fez surgir 

A mais linda obra prima que alguém já viu 

Assim nasceu a mulher 

Nas mãos de Deus... 

Mulher.... mulher .... mulher 

(Elba Ramalho) 



 
 

RESUMO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso pretende apresentar algumas reflexões acerca da cultura 

patriarcal, na sociedade contemporânea, que fomenta privilégios masculinos e um certo tipo de 

dominação do homem sob a mulher. Tal cultura, alimenta a discriminação e a violência contra 

a mulher, tanto na esfera social quanto da esfera doméstica. Nesse sentido, deve-se entender a 

luta do movimento feminista para a criação e a implantação da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 

Penha) no Brasil, enquanto um avanço, mas que deve ser observado à luz da teoria critica 

marxista. Para realização da proposta de estudo, foi feita uma aproximação com o trabalho 

desenvolvido no do Centro de Referência da mulher em Macaé – RJ que acolhe a mulher em 

situação de violência.  

 

 

Palavras-chave: Sociedade patriarcal. Violência contra a mulher. Violência Doméstica. Lei 

Maria da Penha. Centro de Referência da mulher.  

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This of course work Conclusion presents some reflections on the patriarchal culture in 

contemporary society, which promotes male privilege and a certain type of domination of man 

in the woman. Such a culture, feeds the discrimination and violence against women, both in the 

social sphere and the domestic sphere. In this sense, one should understand the struggle of the 

feminist movement for the creation and implementation of Law 11.340 / 2006 (Maria da Penha 

Law) in Brazil, as an advance, but must be seen in the light of Marxist theory criticizes. To 

perform the study proposal was made an approach to the work in the women's Reference Center 

in Macaé - RJ hosting the women in situations of violence. 

 

 

Keywords: Patriarchal society. Violence against women. Domestic Violence. Maria da Penha Law. 

Woman Reference Center. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho que apresentamos foi elaborado a partir da minha inserção como estagiária no 

Centro de Referência da Mulher de Macaé - RJ, no período de junho de 2011 a junho de 2013.  

Esse trabalho pretende analisar a temática violência contra a mulher, considerando os 

determinantes sócio-históricos que influenciaram a construção da sociedade patriarcal, que nos 

reafirma uma suposta superioridade do homem em relação à mulher. Tal suposição contribui 

para a consolidação de privilégios masculinos em detrimentos dos direitos femininos. 

 Na atualidade, mesmo com todos os avanços em relação às conquistas de direitos para 

as mulheres, ainda se tem muito presente o preconceito contra a mulher, o que nos leva a 

observar que mesmo com as transformações da forma de organização social, o homem continua 

sendo um indivíduo socialmente privilegiado em relação a mulher. Isso acontece pelo fato dos 

homens ainda terem mais reconhecimento social – o que contribui e alimenta, de forma 

significativa, o preconceito e a violência contra a mulher. 

Nesse sentido, o objeto de estudo deste Trabalho de Conclusão de Curso é a violência 

contra a mulher, em particular a violência doméstica, suas expressões no município de Macaé, 

bem como suas formas de enfrentamento.  

Para desenvolver esse trabalho acadêmico, foi utilizado como metodologia, pesquisas 

bibliográficas primária e secundária, bem como pesquisa documental. Na pesquisa 

bibliográfica, utilizamos dos debates teóricos de diversos autores, consultamos sites, livros, 

artigos e a legislações pertinentes à temática. Já na pesquisa documental, utilizamos 

documentos internos do Centro de Referência da Mulher de Macaé, dados coletados no campo 

de estágio, o diário de campo das disciplinas de Estágio I, II, III e IV, bem como o plano de 

estágio, entre outros.  

O Trabalho se apresenta em três capítulos. No primeiro capítulo tentamos abordar o 

histórico da organização social dos indivíduos, a origem da violência contra a mulher e a 

trajetória da mulher – e da violência a que está submetida – na sociedade patriarcal capitalista. 

No segundo capítulo, nossa pretensão teve o intuito de tratar a violência doméstica contra a 

mulher, a luta dos movimentos feministas pelo fim da violência contra a mulher e as tipificações 

da violência doméstica expressas na Lei Maria da Penha. No terceiro e último capítulo, 

apresentamos uma análise da violência contra a mulher no município de Macaé - RJ a partir da 

aproximação do Centro de Referência da Mulher de Macaé – RJ, e dos limites e possibilidades 

existentes neste contexto social.  
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Por fim, destacamos que este Trabalho de Conclusão de Curso não possui a pretensão de 

esgotar a importante discussão sobre a temática, mas considerando a necessidade imediata de 

enfrentamento da violência contra a mulher na sociedade contemporânea, torna-se fundamental 

a ampliação do debate aqui proposto.  
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CAPÍTULO I 

 

1. A SOCIEDADE PATRIARCAL E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER 

 

Na sociedade Capitalista muitos costumes, culturas, e conceitos são passados como um 

fenômeno natural descaracterizando o movimento de transformação social. A sociedade 

patriarcal da forma como ela se apresenta nos dias de hoje, assim como as relações de gênero, 

surgiu mediante essa constante transformação social. 

A sociedade patriarcal (ENGELS, 1984) consiste em uma forma de organização social 

onde o homem detém o domínio sobre sua propriedade e sua família. No patriarcado a mulher 

é vista como uma propriedade do marido, ou seja, a mulher passa a ser comparada a um objeto 

o que consequentemente pode torná-la um ser sem direitos.  

Mesmo com todos os avanços em relação às conquistas de direitos para as mulheres, ainda 

se vê muito presente o preconceito contra a mulher, o que nos leva a observar que mesmo com 

a modernização da forma de organização social, o homem continua sendo um indivíduo 

socialmente diferenciado em relação à mulher. Isso acontece pelo fato dos homens terem mais 

reconhecimento do que as mulheres, o que alimenta o ciclo vicioso do preconceito e da 

violência contra a mulher.  

Apesar disso, na análise cuidadosa da história da humanidade em Engels (1984), é 

possível identificar outras formas de relações onde as mulheres tinham um grande 

reconhecimento dentro de uma organização social. 

 

1.1. A Constituição da Sociedade Patriarcal 

 

No livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, Friedrich Engels 

(1984) nos apresenta como aconteceu à transformação de comportamento do gênero humano, 

com o auxílio do estudo realizado por Lewis Henry Morgan – fruto de um trabalho de pesquisa 

de 40 anos – onde Morgan escreveu sobre as formas de sociedade pré-históricas denominando-

as de selvageria, barbárie e civilização.  

Engels (1984) se empenha em demonstrar como a transformação societária ocorreu e 

como foi a transição do papel da mulher de matriarca de uma família para uma posição de 

submissão ao homem e de coisificação na sociedade patriarcal.   
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Com o desenvolvimento da organização social, Engels (1984) nos apresenta a formação 

da família, e nos mostra que nem sempre a mulher foi considerada apenas uma propriedade do 

homem. Segundo o autor, na organização familiar nas tribos, no período da pré-história, 

acontecia o matrimônio de grupos e os limites sexuais não eram tão restritos como os da 

atualidade. Mulheres e homens se relacionavam simultaneamente, e nesse período era comum 

a prática da poliandria1 e o incesto2 lícito. Logo, os filhos gerados dentro dessa organização 

familiar eram comuns de todos. Os filhos de um homem eram também os filhos de outros 

homens e os filhos de uma mulher eram também filhos de outras mulheres.  

Para o autor tal acontecimento explica a inexistência nesse período do ciúme. De acordo 

com o Engels (1984, p.36), “se algo pôde ser estabelecido irrefutavelmente, foi que o ciúme é 

um sentimento que se desenvolveu relativamente tarde. O mesmo acontecia com a ideia de 

incesto”. O incesto nesse período ocorria com naturalidade, uma vez que todas as crianças eram 

filhos comuns de todos os membros da tribo, logo, não era possível identificar os pais de uma 

criança, ocorrendo dessa forma a união de pai e filha ou mãe e filho. Engels (1984) apresenta o 

posicionamento de Morgan em relação à forma de organização familiar, a organização 

implementada pelas tribos, no período pré-histórico, deu origem a quatro tipificações de 

família: a consanguínea, a punaluana, a sindiásmica e por último a monogâmica – modelo sob 

o qual a sociedade patriarcal se baseia. 

A família consanguínea foi a primeira organização social de família. Nessa organização 

a relação sexual era dividida em gerações e praticada por todos os integrantes da tribo que 

apresentassem aproximadamente a mesma faixa etária, já que todos eram considerados irmãos.  

Engels afirma que:  

 

Nela, os grupos conjugais classificam-se por gerações: todos os avôs e avós, nos 

limites da família, são maridos e mulheres entre si; o mesmo sucede com seus filhos, 

quer dizer, com os pais e mães; os filhos destes, por sua vez; constituem o terceiro 

circulo de cônjuges comuns; e seus filhos, isto é, os bisnetos dos primeiros, o quarto 

círculo. Nessa forma de família, os ascendentes e descendentes, os pais e filhos, são 

os únicos que, recíprocamente, estão excluídos dos direitos e deveres (poderíamos 

dizer) do matrimônio. Irmãos e irmãs, primos e primas, em primeiro, segundo e 

restantes graus, são todos, entre si, irmãos e irmãs, e por isso mesmo maridos e 

mulheres uns dos outros. O vínculo de irmão e irmã pressupõe, por si, nesse período, 

a relação carnal mútua. (ENGELS, 1984, p.38-39). 

 

Segundo Engels (1984), com o passar dos anos as tribos foram observando que essa forma 

de organização familiar, a consanguínea, dava origem a indivíduos inferiores fisicamente, o que 

teria ocasionado o desaparecimento de tal organização familiar. Engels (1984) acredita na 

                                                           
1União conjugal de uma mulher com mais de um homem (FERREIRA, 2009, p.638). 
2União sexual ilícita entre parentes consanguíneos, afins ou adotivos (FERREIRA, 2009, p.469). 
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existência dessa organização familiar baseando-se no sistema de parentesco havaiano vigente 

até então na Polinésia, segundo ele:  

 

A família consanguínea desapareceu. Nem mesmo, os povos mais atrasados de que 

fala a história apresentam qualquer exemplo seguro dela. Mas o que nos obriga a 

reconhecer que ela deve ter existido é o sistema de parentesco havaiano, ainda vigente 

em toda a Polinésia, e que expressa graus de parentesco consangüíneo que só puderam 

surgir com essa forma de família; e somos levados à mesma conclusão por todo o 

desenvolvimento ulterior da família, que pressupõe essa forma como estágio 

preliminar necessário. (ENGELS, 1984, p.38-39). 

 

Na fase da família consanguínea pode-se observar que os únicos que não precisavam 

desempenhar o papel de marido e mulher eram os pais e filhos (as). Tal conformação – que 

ainda vigora na contemporaneidade – contribuíram para o surgimento da família punaluana.  

Na família punaluana as práticas das “relações sexuais recíprocas” (ENGELS, 1984, p.39) 

já não se aplicavam mais entre irmão e irmãs. Engels (1984) acredita que essa restrição foi mais 

importante e mais difícil do que na família consanguínea, já que todos com a mesma faixa etária 

eram irmãos e irmãs. Para o autor essa restrição foi ocorrendo aos poucos, o que ocasionou a 

organização grupal em gens dentro da tribo, onde todos os membros de um determinado grupo 

eram parentes consanguíneos por linha feminina. Seu desenvolvimento foi acontecendo diante 

da distinção entre irmãos uterinos3 e mais tarde, entre primos de primeiro, segundo e outros 

graus de consanguinidade. Para Engels (1984):  

 

Uma vez proibidas as relações sexuais entre todos os irmãos e irmãs — inclusive os 

colaterais mais distantes por linha materna, o grupo de que falamos se transforma 

numa gens, isto é, constitui-se num círculo fechado de parentes consanguíneos por 

linha feminina, que não se podem casar uns com os outros; e, a partir de então, este 

círculo se consolida cada vez mais por meio de instituições comuns, de ordem social 

e religiosa, que o distingue das outras gens da mesma tribo. (ENGELS, 1984, p.44). 

 

Diante da preocupação das tribos de se estabelecer a continuidade da gens acontece à 

transição para a terceira categoria de família, a sindiásmica, onde se determinou a proibição do 

casamento entre os integrantes comuns de uma mesma tribo, tendo em vista que todos os 

membros da tribo eram parentes. Diante desse contexto, e de acordo com autor, se tornou cada 

vez mais difícil continuar com a prática do casamento grupal.  

Na família sindiásmica a união matrimonial ocorria entre apenas um homem e uma 

mulher, mas isso não extinguiu a prática da poligamia4 adotada pelos homens. Nesse período a 

mulher passa a manter relação sexual somente com seu marido, e essa imposição de 

comportamento foi ocorrendo porque, com a proibição do casamento de membros de uma 

                                                           
3“[...]irmão uterinos são os  irmão por parte de mãe”. (ENGELS, 1984, p.30).  
4União conjugal de um indivíduo com vários outros, simultaneamente. (FERREIRA, 2009, p.639). 
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mesma gens, as tribos passaram a observar que as mulheres estavam ficando em quantidades 

menores, ou seja, em números desiguais ao de homens. Esse movimento descaracterizou o 

casamento grupal e gerou a cultura do casamento monogâmico. Dessa forma, a mulher que 

arriscasse manter relação sexual com outros homens recebia uma severa punição. É nesse 

período histórico que começa a violência contra a mulher e o fato da infidelidade ser a 

justificativa para uma violência (ENGELS, 1984). Foi no período de transição da família 

punaluana para a sindiásmica que as tribos começam a perceber que a figura da mulher estava 

ficando escassa, já que o relacionamento entre os indivíduos não poderia ser organizado da 

mesma forma como na família consanguínea. Agora havia condições impostas para um 

indivíduo se relacionar com outro nesta nova forma de organização familiar, a sindiásmica. 

Esse fenômeno ocasionou a escassez e a captura de mulheres por homens entre as tribos. Tal 

fato é muito interessante para exemplificar o início da dominação do homem sobre a mulher e 

a ideia da mulher como propriedade já que as mulheres capturadas passaram a ser prisioneiras 

e posse de seus raptores. Além das capturas havia também a troca de mulheres por objetos, ou 

seja, a figura masculina de um clã ia até outro clã para combinar a troca5. Para Engels (1984): 

 

Enquanto nas anteriores formas de família os homens nunca passavam por 

dificuldades para encontrar mulheres, e tinham até mais do que precisavam, agora as 

mulheres escasseavam e era necessário procurá-las. Por Isso começam, com o 

matrimônio sindiásmico, o rapto e a compra de mulheres, sintomas bastante 

difundidos, mas nada além de sintomas de uma transformação muito mais profunda 

que se havia efetuado. (ENGELS, 1984, p.49-59).  

 

O matrimônio constituído por troca podia ser desfeito a qualquer momento, mas para isso, 

ambos os parceiros tinham que concordar com tal dissolução. Quando não havia concordância 

na dissolução do matrimônio, os familiares consanguíneos por parte de mãe de ambas as partes 

eram os responsáveis pela decisão da dissolução ou não da união. Uma vez consolidada a 

separação entre o casal, os filhos fruto da união recém-desfeita permaneciam com a mãe. Nesse 

período surgiu também o matrimônio arranjado, onde as mães dos indivíduos de cada tribo 

acordavam o casamento de seus filhos, mesmo eles não se conhecendo.  

Engels (1984) afirma que as tribos viviam em um regime comunista organizado pelas 

mulheres e que mesmo depois que se inicia a família sindiásmica, onde os casais queriam “um 

lar particular” (ENGELS, 1984), não se eliminou tal regime. Segundo ele:  

 

[...] lar comunista significa predomínio da mulher na casa; tal como o reconhecimento 

exclusivo de uma mãe própria, na impossibilidade de conhecer com certeza o 

                                                           
5Engels (1984) usa em seu escrito o termo compra, mas nesse trabalho adotaremos o vocábulo troca, por 

entendermos que nesse período histórico a palavra compra não apresenta o mesmo significado que possui nas 

sociedades que contam com a moeda de troca universal, o dinheiro. 
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verdadeiro pai; significa alto apreço pelas mulheres, isto é, pelas mães. [...] Entre 

todos os selvagens e em todas as tribos que se encontram nas fases inferior, média e 

até (em parte) superior da barbárie, a mulher não só é livre como, também, muito 

considerada. (ENGELS, 1984, p.50-51). 

 

Conforme relata Engels (1984), antes da família sindiásmica, as mulheres de uma gens 

(clã) eram livres para manter relação sexual com quantos homens desejasse de outra gens. 

Quando as mulheres tinham filhos, os homens não sabiam quem era o pai. Dessa forma, só era 

possível estabelecer a origem da gens pela identificação feita através da mulher, as quais 

exerciam as mesmas ou ainda mais pesadas atividades dos que a dos homens. Essas mulheres 

eram muito respeitadas dentro de sua gens. Com a família sindiásmica, e a sociedade se 

transformando, a cultura matrimonial de grupo foi se desfazendo aos poucos, porém ainda 

aconteciam as relações sexuais simultâneas entre homens e mulheres em festividades e rituais 

religiosos.   

Engels (1984) afirma que a família sindiásmica originou a divisão familiar, o que significa 

dizer que, a partir desse momento, cada criança sabia exatamente quem eram seus pais 

consanguíneos (pai e mãe). Nesse período se iniciou uma divisão entre os bens comuns da tribo 

e entre os bens privados, ao homem foi atribuída à função de providenciar a alimentação para 

sua família e a mulher ficou encarregada de cuidar de seus bens domésticos. 

Em paralelo a consolidação da família sindiásmica, segundo Engels (1984), desenvolveu-

se também as armas de caça e a atividade da caça transitou para a criação de animais, uma vez 

que passou a existir espaço fixo para a criação.  

A caça que era fundamental na sobrevivência do homem passou a não ser mais uma 

questão de sobrevivência, pois o homem já não precisava mais de se arriscar nas matas a procura 

de sua caça, agora o homem tinha descoberto como criar os animais necessários para sua 

alimentação. Essa transformação social possibilitou ao homem acumular bens e isso foi se 

desenvolvendo e originando a propriedade privada, uma vez que tanto as terras quanto os 

animais passaram a ser propriedade de uma determinada pessoa, que nesse caso era o homem. 

Juntamente com essa transformação da forma de se conseguir a alimentação surgiu o 

trabalho escravo, tendo em vista que o trabalho passava a ser uma necessidade para manter a 

vigilância sobre o rebanho de gado, considerando também que o rebanho crescia mais do que a 

família. Logo, os prisioneiros de guerra também passaram a ser utilizados como escravos para 

ajudarem na manutenção da criação de animais e na agricultura. 

Quando acontecia a separação entre o casal que representava a família ambos ficavam 

com os bens que conseguiram acumular, o que pertencia à mãe era o que ela tinha em seu poder, 

que no caso eram os bens domésticos. O mesmo acontecia com o pai, que ficava sob a posse 
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das armas de caça e das caças capturadas. Quando ocorria o falecimento de umas das partes, os 

bens da mãe eram herdados pelos filhos, já os bens do pai eram herdados por sua gens materna, 

ou seja, sua gens de origem. 

Com o crescimento de acúmulo de riquezas o homem passou a ter um posicionamento 

mais elevado do que a mulher e, diante desta mudança, a questão da identificação por gens 

feminina começou a ser repensada. Segundo Engels (1984): 

 

Tal revolução. — uma das mais profundas que a humanidade já conheceu — não teve 

necessidade de tocar em nenhum dos membros vivos da gens. 

Todos os membros da gens puderam continuar sendo o que até então haviam sido. 

Bastou decidir simplesmente que, de futuro, os descendentes de um membro 

masculino permaneceriam na gens, mas os descendentes de um membro feminino 

sairiam dela, passando à gens de seu pai. (ENGELS, 1984, p.59-60).  

 

O autor também afirma que essa nova forma de identificação sobre a origem da criança, 

que deixava de ser materna e passava a ser paterna, foi a perda mais importante que ocorreu 

com as mulheres, pois com isso o homem passou a exercer o papel principal dentro da família, 

o de chefe de família, e a mulher passou a se reconhecer como servidora e reprodutora desse 

homem. Nesse contexto surge a família monogâmica que conhecemos e que ainda vigora na 

contemporaneidade. 

Para Engels (1984) a origem da família monogâmica nada tem a ver com a divisão sexual 

do trabalho, mas sim com a propriedade privada e com o acúmulo de riquezas, uma vez que se 

tira da mulher a herança de sua gens e a passa ao homem com a justificativa de poder passar 

aos filhos os bens materiais adquiridos pelo homem. Esse fato histórico pode explicar onde 

começou a desigualdade entre homens e mulheres e a maneira como se estabelecem às relações 

sociais desiguais entre esses indivíduos. A consequência deste processo se encontra, dentre 

outros, no preconceito, na coisificação e na violência, em suas diversas formas, contra a mulher, 

além de passar a imagem das mulheres como seres frágeis. 

A falsa ideia de que a mulher é um sexo frágil infelizmente foi a grande derrota a qual 

Engels debateu em seu livro. O papel da mulher em outras formas de sociedade sempre foi de 

reconhecimento e peso social, e em algumas sociedades a mulher era o sexo dominante. Apesar 

disso, com o advento da propriedade privada foi mais fácil implantar a ideia de fragilidade da 

mulher e de sua função na reprodução social e cuidadora da casa e de filhos porque com a 

transição da organização familiar matriarcal para a patriarcal os homens passaram a ter o 

domínio cultural e físico sob as mulheres. Segundo Engels (1984): 

 

Com o desmoronamento do direito materno, a grande derrota histórica do sexo 

feminino em todo o mundo. O homem apoderou-se também da direção da casa; a 
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mulher viu-se degradada, convertida em servidora, em escrava da luxúria do homem, 

em simples instrumento de reprodução. (ENGELS, 1984, p.61). 

 

Logo, pode-se entender que a dominação do homem sob a mulher foi um processo 

histórico que envolveu a origem da propriedade privada como justificativa tanto para a 

dominação quanto para a coisificação da mulher. Desse modo compreende-se que a opressão 

contra a mulher e seu reconhecimento como o sexo frágil não é um fato natural, como 

vulgarmente é reproduzido pela sociedade patriarcal. Tal fato é resultado de um processo de 

transformação histórico que abarcou diversos aspectos sociais, dentre eles as relações 

econômicas e cultuais.   

 

1.2. A trajetória da mulher na sociedade patriarcal capitalista 

 

O significado de família na sociedade pré-capitalista se diferencia muito do significado 

de família na sociedade capitalista. Na sociedade pré-capitalista a família era formada para sua 

reprodução e busca pela sobrevivência através da natureza, já na sociedade capitalista a família 

é formada principalmente para concentração de renda (BRUSCHINI, 2000, p.50-77).  

Na sociedade capitalista a família passou a ser a instituição que gera valores com o 

homem assumindo uma posição privilegiada perante a mulher tanto na esfera doméstica quanto 

da esfera social, o que resulta e reforça, dentre outros, a desigualdade de gênero6. De acordo 

com Bruschini (2000) o homem assumiu uma posição privilegiada em relação a mulher na 

reprodução hereditária de poder7, ficando mais em evidência a distinção social entre os sexos. 

Diante desse contexto de dominação do homem sobre a mulher, o homem passou a entender 

que seria o dono da vida da mulher, podendo fazer o que quisesse com ela e submetendo-a a 

inúmeras privações.  

Em consonância a este processo, os trabalhos domésticos foram se transformando em 

ofícios especializados para as mulheres, que eram excluídas da participação ativa na vida social 

e política. As mulheres não gozavam de qualquer dos privilégios políticos conferidos pela 

cidadania, não podia ter uma vida social fora do âmbito doméstico e sua principal função era a 

de gerar filhos e manter o bom funcionamento do lar.  

                                                           
6   Segundo Pedro (2005) a categoria gênero foi criada na década de 60 pelo movimento feminista, mas a categoria 

que era usada na época para se referir a gênero era mulher. A categoria gênero só passou a ser usada na década de 

80 pela historiadora Norte-americana Joan Wallach Scott, que passou a abordar a forma de relação social entre os 

indivíduos dentro da sociedade patriarcal como questão de gênero. (PEDRO, 2005). 
7Ideologia passada de geração em geração na sociedade burguesa sobre a superioridade do homem sob a mulher. 

(BRUSCHINI, 2000). 
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Como vimos anteriormente, a dominação do homem sob a mulher e a imposição da 

divisão sexual do trabalho não é uma característica exclusiva da sociedade capitalista.  

 

[...] a ênfase na historicidade das relações sociais permite-nos compreender que a 

família é um fenômeno social, e que a divisão sexual do trabalho gera uma forma de 

divisão sexual entre funções femininas e masculinas. (NOGUEIRA, 2004, p.4). 

 

De acordo com Nogueira (2004), já nos séculos precedentes à Era Cristã pode-se observar 

a divisão sexual do trabalho na família. A autora afirma que todas as mulheres, independente 

de serem mulheres livres ou mulheres escravas, tinham como espaço de trabalho somente a 

esfera doméstica, sendo responsáveis pela manutenção do lar e educação das crianças. 

Segundo a autora, o trabalho desenvolvido pelas mulheres era dividido por categoria 

dentro da esfera doméstica, ou seja, as mulheres solteiras ficam responsáveis pela produção de 

tecer ou lavar, as mulheres que eram mães tinham a função de cuidar dos filhos pequenos e as 

mulheres de meia idade ficavam com os cuidados aos adolescentes e com os afazeres na 

cozinha, já as mulheres dos camponeses eram as que mais trabalhavam, pois, além de ajudarem 

os maridos na lavoura também tinham que cuidar dos afazeres domésticos. Pode-se então 

perceber que para as mulheres camponesas, nesse período, já existe a dupla jornada de trabalho.  

Entre os séculos XVI e XVIII, na Idade Moderna, o trabalho feminino foi se expandindo 

e as mulheres, tanto as solteiras quanto as casadas, começam a trabalhar fora de casa vendendo 

produtos nos mercados existentes da época, além de se empregarem também em atividades 

domésticas dentro de outros lares como, por exemplo, lavadeiras. Foi nesse período que as 

mulheres ganharam espaço dentro da esfera da produção no âmbito social, onde elas 

trabalhavam na fabricação de ceda, rendas, tecidos, chitas, ferragens e metal (NOGUEIRA 

2004). Ainda segundo a autora, quando as mulheres tinham que escolher entre os cuidados aos 

filhos pequenos e o trabalho fora de casa as mulheres optavam em pagar outras mulheres para 

tomar conta de seus filhos. Nogueira (2004) apresenta esse momento como turbulento pelo fato 

das mulheres começarem a reivindicar sua liberdade perante o homem, pois elas começaram a 

buscar sua participação na esfera pública.  

Outro fator importante que também aconteceu na Idade moderna foi a migração das 

mulheres do campo para as cidades, o que segundo Nogueira (2004), se acentuou a partir da 

consolidação da sociedade burguesa e do início da Revolução Industrial. 

A mulher que antes era posta em uma posição de submissão, onde sua única serventia 

seria o trabalho doméstico ne sua própria casa, agora começa a assumir outros papeis com o 

advento da Revolução Industrial e da inserção das máquinas no trabalho fabril. 
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A Revolução Industrial provocou principalmente a racionalização do trabalho no interior 

das fábricas. Antes o trabalhador possuía o controle de todo processo de seu trabalho, ainda nas 

oficinas. Agora, com o processo de inovação tecnológica em curso inserido nas fábricas, esse 

trabalhador perdeu sua liberdade, seu controle de produção, sua autonomia. O trabalhador 

passou a vender sua força de trabalho, exercendo um trabalho assalariado na realização de 

atividades de forma especializada.  

Toledo (2008) afirma que embora a opressão contra a mulher não tenha surgido no 

sistema capitalista, foi diante desse sistema econômico que fora possível a integração da mulher 

no mercado de trabalho. Pois, com a introdução da maquinaria nas fábricas possibilitou-se 

também a introdução do trabalho feminino em massa, uma vez que a utilização das máquinas 

nas fábricas supostamente não exigia mais o trabalho braçal e pesado, geralmente exercido 

pelos homens. Tal processo possibilitou a contratação de pessoas capazes de manipular as novas 

máquinas e os novos instrumentos de trabalho, dentre elas as mulheres e as crianças. Toledo 

(2008) afirma que: 

 

A passagem da manufatura para a grande indústria foi o momento de incorporação do 

trabalho feminino à produção social. A força motora necessária para a produção havia 

sido transferida dos músculos do trabalhador para a máquina, abrindo caminho para a 

incorporação de mulheres e crianças ao processo produtivo. (TOLEDO, 2008, p. 40). 

 

Essa mudança na forma de contratação da força de trabalho causou consequências tanto 

para os burgueses quanto para a conformação da classe operária em ascensão – que agora 

incorporava a mão de obra feminina. Para os burgueses ou capitalistas, como se referem Netto 

e Braz (2009), a força de trabalho é essencial para a produção dos ganhos do capital, pois ela é 

a única mercadoria que produz de fato a riqueza e o lucro – resultado da extração da mais-valia 

produzida na esfera da produção diante da apropriação, por parte do burguês, do resultado do 

tempo de trabalho excedente não pago realizado pelo operário (a) e que só aparece na esfera da 

circulação, ou seja, na venda da mercadoria. Segundo Netto e Braz (2009): 

 

A força de trabalho possui uma qualidade única, um traço que a distingue de todas as 

outras mercadorias: ela cria valor – ao ser utilizada, ela produz mais valor que o 

necessário para reproduzi-la, ela gera um valor superior ao que custa. E é justamente 

aí que se encontra o segredo da produção capitalista: o capitalista paga ao 

trabalhador o equivalente ao valor de troca da sua força de trabalho e não o valor 

criado por ela na sua utilização (uso) – e este último é maior que o primeiro. O 

capitalista compra a força de trabalho pelo seu valor de troca e se apropria de todo seu 

valor de uso. (NETTO e BRAZ, 2009, p.100; grifos do original). 

 

Desse modo, para o capitalista a inserção da mulher no mercado de trabalho foi muito 

vantajosa não só por contribuir para a produção de mercadorias, mas também por ela ser 

considerada uma mão de obra mais barata por origem (TOLEDO, 2008), uma vez que a mulher 
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não precisaria exercer tanto esforço físico, ter experiência e muito menos conhecimento sobre 

a produção.  

Além disso, com a mão de obra da mulher sendo considerada desqualificada, e 

consequentemente mais barata gerou um grande impacto na classe trabalhadora, pois as 

mulheres passaram a competir com os homens por uma vaga de emprego, ocasionando a 

desvalorização também da mão de obra masculina, a fragmentação da classe trabalhadora e 

ainda a dupla jornada de trabalho realizada pelas mulheres. Segundo a autora:  

 

Dois fatores, portanto, contribuíram para a transformação da mulher em proletária: 1) 

a máquina, ao dispensar força muscular; 2) a desqualificação do trabalhador (uma vez 

que a mulher é considerada mão-de-obra desqualificada por origem), reduzindo as 

tarefas a um mesmo nível. Dessa forma, o capitalismo usou a divisão sexual, a 

desigualdade de gêneros, para estimular a competição entre os trabalhadores e baixar 

o nível de salários. A mulher é sinônimo de trabalho barato. (TOLEDO, 2008, p.40). 

 

Com a incorporação da maquinaria nas fabricas, a divisão sexual do trabalho e a 

desigualdade de gênero, foi possível então se estabelecer que o valor pago pela mão de obra da 

mulher seria na verdade um completo ao valor pago para o homem.   

 

O capital confiscou a mão-de-obra feminina para fazer a máquina render mais; nas 

grandes concentrações fabris trabalhavam, lado a lado, homens e mulheres. Ela era 

superexplorada devido à dupla jornada e recebia salário inferior porque na família 

patriarcal o salário da mulher é visto como complementar ao do homem. (TOLEDO, 

2008, p.43) 

 

Com a força de trabalho da mulher e de sua família sendo confiscadas pelo capital 

(TOLEDO, 2008) as mulheres proletárias não podiam exercer diretamente o papel maternal. 

Elas tinham que trabalhar nas fábricas com uma jornada de trabalho muito longa e tinham que 

levar junto seus filhos. Nesse período, segundo a referida autora, a mortalidade materna e 

infantil teve um grande aumento, pois as mulheres eram chamadas de volta ao trabalho de dez 

a quinze dias após seu parto e retornavam ainda muito debilitadas – o que podia levá-las à 

morte. Além disso, com tantas horas dedicadas ao trabalho fabril as mulheres não conseguiam 

amamentar os filhos e os expunha a falta de imunidade já que, como comprova a ciência, o 

aleitamento materno é uma das primeiras formas de receber anticorpos que o recém-nascido 

possui (TOMA e REA, 2008). As mães operárias levavam seus filhos recém-nascidos para as 

fábricas e os alimentavam três vezes por dia, drogando-os em seguida com uma mistura de 

ópio8 com melado, pois a ordem que recebiam de seus superiores era a de manterem as crianças 

dopadas (TOLEDO, 2008, p.38). 

                                                           
8Os opiáceos são substâncias extraídas de uma planta chamada popularmente de papoula (nome científico: Papaver 

somniferum), que, após cortada, elimina um líquido leitoso branco, semelhante a um suco. Ao secar a substância 
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Mesmo trabalhando nas fábricas com uma jornada de trabalho intensa, a mulher ainda 

tinha que exercer suas atividades domésticas dentro de seus lares. Percebe-se então que a dupla 

jornada de trabalho da mulher, que teve início na idade média, permanece na sociedade 

contemporânea, todavia, ela toma forma e contorno diferenciados que favorecem a 

lucratividade do capital.    

Diante da dupla jornada de trabalho que a mulher exercia, foi cada vez mais difícil 

conseguir por si só produzir a subsistência da sua família. A mulher já não conseguia cuidar de 

sua horta, produzir seu alimento, como por exemplo o pão, e já não conseguia mais fazer suas 

vestimentas e nem de sua família.  

Essa falta de tempo dedicado ao lar, provocado pela extensa carga de trabalho fabril, 

favoreceu ao capitalismo em todos os sentidos possíveis, pois os capitalistas passaram a ter a 

mão de obra barata, o aumento da produção e dos lucros.  Além disso, com a entrada da mulher 

no mercado de trabalho, foi possível desfazer e substituir, com rapidez, as mercadorias 

fabricadas no lar para a subsistência da família por produtos industrializados, que foram 

ganhando um amplo espaço dentro dos ambientes familiares e favoreceu, mais uma vez, o bom 

funcionamento do capital pela via da circulação de mercadorias. De acordo com Toledo (2008): 

 

E como lembra Marx, embora teoricamente o valor da força de trabalho seja, em 

média, o mesmo para todos os trabalhadores, na prática a força de trabalho pode ter 

diferentes valores de troca. Isto tem diversas causas, entre elas o maior treinamento, 

a idade e o sexo. 

As conclusões de Marx são, por um lado, que a força de trabalho da mulher é uma 

forma de extração de mais-valia absoluta, um recurso usado pelo capital para 

aumentar diretamente o lucro, assim como quando eleva a jornada de trabalho, e, por 

outro, que a expansão do trabalho feminino pode corresponder a uma expansão da 

demanda por artigos prontos, ampliando o processo de circulação de mercadorias. 

(TOLEDO, 2008, p. 40-41). 

 

Percebemos então que a divisão sexual do trabalho na sociedade capitalista contribui 

ainda mais para que a mulher fosse colocada em uma posição desprivilegiada em relação ao 

homem. Segundo Toledo (2008) as mulheres, por serem historicamente moldadas para serem 

boas donas de casa e mães, ficaram responsáveis pela reprodução da vida social dentro do lar e 

embora o capital tenha se apropriado de maneira útil da “ausência” da mulher no lar, a dupla 

jornada de trabalho continuou a existir, o que segundo Toledo (2008), contribuiu e fortaleceu a 

opressão da mulher.  

                                                           
passa a ser chamado de ópio. A partir do ópio obtém-se a Morfina (um potente analgésico) e a codeína (potente 

inibidor da tosse) e outras substâncias com capacidades entorpecentes. (BRASÍLIA, 2014, p. 36). 
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Isso porque além de a mulher ter que realizar o trabalho fora de casa ela ainda deveria dar 

conta do trabalho doméstico, sendo o segundo não reconhecido e nem valorizado socialmente 

pelo fato de não gerar um produto palpável.  

Esse trabalho contínuo e duplicado, de acordo com Toledo (2008), põe a mulher em uma 

situação de alienação, uma vez que a torna uma mercadoria por natureza, uma escrava do lar 

que mesmo sendo a “dona do lar” ela não possui nada. Já os homens, por estarem em uma 

posição privilegiada, são considerados proprietários tanto dos objetos domésticos quanto das 

mulheres. Neste sentido, as mulheres são tomadas como propriedades e os homens por elas são 

considerados patrões. É nesta relação deturpada que se encontra o cerne da referida alienação. 

 

Contudo, é preciso verificar que a relação do homem com a mulher no capitalismo se 

dá entre dois seres alienados. Ele toma a mulher como propriedade, como mercadoria, 

como serva, e ela o toma como seu patrão, seu dono. Enquanto dona de casa, ela não 

é dona de mais nada. Decai a uma mercadoria, a mais miserável das mercadorias, já 

que sua miséria está na razão inversa do peso de seu trabalho. Ela retorna à sua 

condição inicial de escrava, e o escravo é a mercadoria por excelência. Seu trabalho é 

o trabalho alienado em si mesmo, já que nem mercadorias produz. Seu resultado não 

é concretizado em coisas palpáveis que possam se contrapor à mulher enquanto 

trabalhadora doméstica. Ela se anula em objetos não visíveis. É trabalho que se esvai 

em trabalho. Se a alienação vem com a espação do homem do produto de seu trabalho, 

um trabalho que não gera produto (como é ocaso do trabalho doméstico) só gera 

trabalho, é um trabalho continuo, sem fim. (TOLEDO, 2008, p.55). 

 

Diante do contexto acirramento da opressão, e de imposições de privações e obrigações 

para as mulheres, houve grandes momentos de luta por parte de movimentos feministas. 

Segundo Toledo (2008), a primeira organização do movimento feminista no sistema capitalista 

aconteceu na Revolução Francesa, em 1789, onde as mulheres reivindicavam direitos 

democráticos, como o divórcio e o direito a receber uma educação completa. Toledo (2008) 

afirma que a francesa Olympe de Gouges foi uma das dirigentes políticas desse período. 

Segundo ela, Gouges escreveu a Declaração dos Diretos da Mulher e da Cidadã, em 1791, como 

réplica à Declaração dos Direitos do Homem. Neste documento, Gouges afirmava que a 

revolução havia rompido os privilégios feudais e que isso teria que ter ocorrido também com 

os privilégios dos homens sob as mulheres. Por causa da sua crítica à desigualdade de gênero e 

sua luta para que essa desigualdade fosse superada, Olympe de Gouges foi assassinada.  

 

[...] reivindicava-se a igualdade da mulher no trabalho, ou seja, que todos os cidadãos 

e cidadãs tinham de ser admitidos por igual em todos os empregos públicos “segundo 

suas capacidades e sem outras distinções que suas virtudes e seus talentos”. Essas 

reivindicações não surtiram qualquer efeito e Olympe de Gouges foi assassinada em 

novembro de 1793. (TOLEDO, 2008, p.90). 

 

Segundo Toledo (2008), as mulheres voltaram a se organizarem entre os anos de 1830 e 

1848, no mesmo período em que Engels e Marx escreveram o Manifesto Comunista chamando 
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a classe trabalhadora do mundo inteiro a lutar pelo socialismo. Esses dois movimentos 

caminharam juntos por que tanto o movimento socialista quanto o movimento feminista foram 

gerados a partir das mudanças que o capital provocou nas relações sociais de produção e 

reprodução. Para a autora a primeira grande experiência de luta conjugada nesse sentido foi a 

Comuna de Paris, na qual as mulheres fizeram a revolução com os homens, edificando as bases 

concretas do socialismo (TOLEDO, 2008, p.90).  

No Brasil, tanto a organização dos movimentos feministas quanto a entrada da mulher no 

mercado de trabalho se desenvolveram relativamente tarde, segundo Behring e Boschetti (2009) 

esse retardamento aconteceu por causa da herança econômica brasileira baseada na escravidão 

e na monocultura orientada para a produção e importação do café. O Trabalho fabril no Brasil 

só teve início do XX.  

Segundo Nogueira (2004), a participação da mulher no mercado de trabalho brasileiro 

ocorreu de forma crescente desde o começo do século XX, com a chegada das indústrias no 

território nacional e da urbanização das cidades. Porém, o mercado de trabalho ocupado pelas 

mulheres era em cargos tidos como de funções feminina, desqualificados, com condições 

precárias de trabalho, má remuneração e sem proteção social (NOGUEIRA, 2004, P. 67). 

Segundo a autora, as mulheres ocupavam as funções exercidas tradicionalmente por mulheres 

como lavadeira, manicure, enfermeira e assim por diante. 

Apesar disso, somente nos anos de 1970, paralelamente ao processo de reestruturação 

produtiva, que o movimento feminista do Brasil teve um grande marco. Segundo a autora: 

 

Desenvolveu-se um novo processo de conscientização da luta pela emancipação da 

mulher, sendo questionados, entre outros pontos, alguns elementos do modo de 

produção capitalista, [...] a mulher trabalhadora acentuava a sua participação nas lutas 

de sua classe e na organização política e sindical. Mantinha-se o enfrentamento em 

relação ao discurso conservador que preconizava um destina natural para a mulher: 

ser mãe e esposa, mantendo o conceito de família como instituição básica e universal. 

(NOGUEIRA, 2004, p.37, grifo do original). 

 

Nogueira (2004) continua, afirmando que: 

 

É nessa década que o combate à opressão contra a mulher torna-se mais acentuado; 

era preciso, mais do que nunca, lutar pela sua emancipação econômica e social, pelo 

seu direito ao trabalho, com todas as especificidades que isso implica, como, por 

exemplo, salários iguais para trabalhos iguais, além da reivindicação de uma divisão 

mais justa no trabalho doméstico, na esfera reprodutiva, libertando, ao menos 

parcialmente, a mulher da dupla jornada de trabalho. (NOGUEIRA, 2004, P.37). 

 

Essas reivindicações defendidas pelo movimento feminista não foram alcançadas por 

completo, pois com a reestruturação produtiva e a flexibilidade na era da mundialização do 

capital, a classe trabalhadora foi ficando cada vez mais fragmentada. A reestruturação do 



27 
 

capital, ou seja, o desenvolvimento do modelo toyotista com sua flexibilidade para atender às 

mudanças de mercado, trouxe impactos diretos ao mundo do trabalho (NOGUEIRA, 2004, 

P.35).   

Segundo Antunes (2004) com a reestruturação do capital e a implantação do toyotismo a classe 

trabalhadora se fragmentou e se complexificou.  Para o autor, este novo movimento realizado 

a partir do processo de reestruturação produtiva, ocasionou uma diminuição do proletariado 

estável, e o aumento dos trabalhadores terceirizados, subcontratados e informais que passam a 

compor a nova forma de organização do trabalho precarizado e que passa a ser adotado 

mundialmente.  

Além do trabalho terceirizado e precarizado, Antunes (2004) afirma que houve o aumento 

intenso de trabalhadores que foram colocados à disposição do capital, ou seja, trabalhadores 

desempregados. 

Outro fator que também favorece a reestruturação produtiva e o toytismo é a exigência 

da nova forma de organização produtiva de um trabalhador polivalente9 na esfera da produção 

acompanhado da técnica do menor desperdício (método just in time de produção)10, além da 

flexibilidade do contrato de trabalho e outros fatores que, como sempre, são um ótimo negócio 

para o bom funcionamento do capitalismo e nem tão bom assim para o trabalhador.  

Ou seja, a flexibilização do trabalho, a precarização, a terceirização, a desterritorialização, 

a flexibilização de contratos e salários, a multifuncionalidade (polivalência) e a produção a 

partir da demanda, dentre outros pontos, fortalecem o desemprego estrutural e a fragmentação 

da classe trabalhadora.  

Tal contexto levam as mulheres a terem de se submeterem as novas regras contratuais. 

As mulheres passaram a ocupar espaços de trabalho ainda mais precários, uma vez que desde o 

início elas tem sua mão de obra considera como mão de obra barata e complementar para a 

subsistência econômica da família (NOGUEIRA, 2004).  

Tal processo fomenta a desigualdade entre homens e mulheres acentuando ainda mais a 

exploração feminina, a dupla jornada de trabalho, a desigualdade de gênero e violência sofrida 

pela mulher.   

                                                           
9Quando o trabalhador tem que desenvolver mais de uma atividade em seu local de trabalho sem ser devidamente 

remunerado por isso. 
10Tal técnica visa o aumento do lucro, a eliminação de tempo ocioso, do desperdício da força de trabalho, que para 

o sistema capitalista passa a ser uma mercadoria, e de desperdício dos recursos matérias. A ferramenta para se 

efetivar o just in time é o kanban, ou seja, é a forma de como o just in time é administrado. Na tecnologia kanban 

a mercadoria passa a ser produzida depois que foi comprada pelo consumidor, se realizando dessa forma a 

eliminação de desperdício e o aumento da acumulação de lucro. 
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Segundo Antunes (2004), neste novo contexto de desenvolvimento do capital,  o trabalho 

feminino passar a compor 40% da força de trabalho em diversos países, porém, de acordo com 

o referido autor, esse aumento das mulheres no mercado de trabalho não é sinônimo de grandes 

conquistas em relação a igualdade, muito pelo contrário, a mulher continua recebendo um valor 

salarial bem abaixo do que é pago para os homens com a mesma função e ainda são vítimas da 

desigualdade que ocorre tanto na esfera social quanto do trabalho.  Antunes (2004) afirma que: 

 

Muitos estudo têm apontado que, na nova divisão sexual do trabalho, as atividades de 

concepção ou aquelas de capital intensivo são realizadas predominantemente pelos 

homens, ao passo que aquelas de maior trabalho intensivo, freqüentemente com 

menores níveis de qualificação, são preferencialmente destinadas às mulheres 

trabalhadoras (e também a trabalhadores(as) imigrantes, negros(as), indígenas etc.). 

(HIRATA apud, ANTUNES, 2004, p.338). 

 

Dessa forma, pode-se perceber que a reestruturação produtiva continua fomentando a 

dominação do homem sob a mulher e recoloca socialmente, sob uma nova configuração o 

homem em posição favorável sob a mulher. 

Segundo Nogueira (2004) mesmo com essas metamorfoses do mundo do trabalho as 

mulheres continuaram buscando sua emancipação, em particular a econômica. Porém a busca 

pela emancipação econômica, na reestruturação produtiva, se esbarra na exploração e a 

precarização imposta pelo capital produtivo na atualidade. 

A emancipação econômica da mulher, conquistada diante do trabalho remunerado, pode 

em alguns momentos ficar recuada, em particular quando a mulher fica sem o trabalho 

remunerado ou renda fixa, por causa do desemprego estrutural. Toledo (2008) nos provoca uma 

reflexão ao afirmar que:  

 

O desemprego estrutural é um retrocesso na emancipação feminina. Uma mulher que 

trabalha, que pode alcançar certa independência, não é tão fácil de se submeter quanto 

uma mulher que permanece trancada em casa, encerrada no núcleo familiar, sem 

perspectivas de vida. Nos países pobres, uma mulher que encontre um emprego pode 

aumentar em muito seu grau de independência, de poder decisório, e ter acesso à 

educação, à formação profissional. A diferença, simplesmente, entre saber ler e 

escrever ou não, pode ser decisiva. Do ponto de vista da classe trabalhadora, uma 

mulher que trabalha é uma mulher que pode participar do sindicato e dos movimentos 

políticos, e pode se localizar no seio de sua classe. Isso significa um ganho para a 

classe trabalhadora. Se algo avançou no terreno dos direitos da mulher, isso se deve 

em grande parte ao fato de que elas se incorporaram cada vez mais ao mercado de 

trabalho. (TOLEDO, 2008, p.48). 

 

Percebe-se com isso que desde o corte temporal de estudo de Engels (1984) até os dias 

de hoje, apesar das conquistas sociais e das complexidades das relações sociais, a visão dos 

homens e da sociedade em geral sob as mulheres (enquanto seres inferiores) permanece 

defendida ideologicamente pela classe dominante.  
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O Estado como defensor do sistema capitalista e de sua produção e reprodução social 

defende essa dominação sob as mulheres se utilizando de instrumentos sociais coletivos, e para 

tanto, conta com o auxílio das escolas, das religiões, da justiça e dos meios de comunicações 

em geral para a difusão da cultura patriarcal que favorece, e muito, o bom funcionamento do 

sistema capitalista. Cecília Toledo (2008) exemplifica bem esse fato apoiando-se nas reflexões 

de Junho Pena e Maria Valéria para refletir sobre o patriarcado no sistema capitalista. Segundo 

Toledo (2008): 

 

O capitalismo não gerou o patriarcado, mas o utiliza e reforça, fazendo-o parte de sua 

própria dinâmica. O contrato de casamento assegura a dependência da mulher em 

relação ao homem e o Estado, por sua vez, controla a participação feminina no mundo 

do trabalho coletivo, reafirmando o papel doméstico e materno da mulher. (PENA e 

VALÉRIA apud TOLEDO, 2008, p.52). 

 

Toledo (2008) acredita que para haver uma emancipação da mulher na sociedade será 

preciso criar um novo modelo de família e para isso será fundamental mudar todo o sistema 

societário. Segundo ela: 

 

Para que surja um novo tipo de família, que rompa com a divisão sexual imposta e 

emancipe a mulher, é preciso mudar o sistema de conjunto. Nenhum processo é 

mecânico e, assim como o patriarcado sobreviveu mediante a adaptação a diferentes 

modelos familiares, o processo consciente de combatê-lo faz parte da luta da mulher 

por sua emancipação e dessa luta pode surgir um modelo alternativo de família que 

elimine a opressão feminina. (TOLEDO, 2008, p. 56). 

 

Ou seja, a luta das mulheres pelo fim do preconceito e pela igualdade perante os homens, 

embora não seja recente, ainda possui um grande trabalho pela frente para que se possa 

conquistar a tão sonhada emancipação, assim como o fim do preconceito que infelizmente 

atinge as mulheres do mundo tudo.  

 

1.3. A violência contra as mulheres 

 

A violência contra a mulher na contemporaneidade faz parte de um movimento sócio-

histórico que colocou a mulher em uma posição social de inferioridade na cultura patriarcal e 

monogâmica passada de geração em geração. Como pode-se observar, a cultura de opressão 

passada na organização social patriarcal favorece tanto a dominação do homem sob a mulher 

quanto ao sistema econômico capitalista. Na sociedade capitalista patriarcal, a mulher fica mais 

uma vez numa posição desfavorável em relação aos homens, o que põe a mulher em uma 

situação de constante exploração e lhe expõe a diversas formas de violência.  
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Neste trabalho, entende-se violência enquanto a ação praticada por uma pessoa, seja por 

pessoas físicas ou por pessoa jurídica, que viola os direitos de outra pessoa (SILVA, 2010). Na 

sociedade capitalista, a violência contra a mulher se potencializa, a partir de ações individuais 

e sociais, tanto no âmbito da esfera pública quanto na privada. Silva (2010) menciona 

Saffioti11(1989) ao afirmar que a acumulação capitalista tem um papel decisivo tanto em relação 

ao preconceito quanto em relação à violência contra a mulher. Segundo Silva (2010): 

 

De acordo com Saffioti12 (1989), a acumulação capitalista tem influência decisiva na 

geração da miséria, e produz vítimas de toda sorte no que se refere à fome, à falta de 

moradia, de escolas e de saneamento básico, além da exposição da classe 

desfavorecida a doenças de toda sorte. Para essa autora, há três grandes sistemas de 

dominação e de exploração em nossa sociedade, quais sejam: (a) a desigual divisão 

das classes sociais; (b) o patriarcado e (c) o racismo, que são reforçadores do processo 

de vitimização a que mulheres, crianças e a parcela pobre da população estão 

submetidas, na medida em que o poder da sociedade capitalista ocidental é exercido 

predominantemente pelo homem branco e rico. (SAFFIOTI apud SILVA, 2010, 

p.565; grifos do original). 

 

Ou seja, além da mulher – integrante da classe trabalhadora -  sofrer a dominação social 

da burguesia e de seus representantes, ela ainda sofre sérias consequências com a dominação 

do patriarcado. Pode-se então observar que as mulheres da classe trabalhadora13 são duplamente 

expostas a situações de violência, tanto no âmbito do mercado de trabalho que engloba toda a 

classe trabalhadora quanto no âmbito doméstico e social.  

Tais situações de violência, são mascaradas dentro da sociedade contemporânea enquanto 

um fenômeno social natural.  Para Silva (2010) 

 

[...] a violência que a mulher sofre está no seu dia a dia, incorporada e enraizada no 

imaginário social coletivo da nossa sociedade, de homens, mas também de mulheres, 

que legitimam a subordinação do sujeito feminino ao domínio do poder masculino. 

(SILVA, 2010, p.560). 

 

O autor ainda afirma que, 
 

A violência contra as mulheres está velada no mascaramento e na subordinação da 

nossa linguagem cotidiana, no uso de expressões e de diversos jogos de linguagem, 

nas palavras de duplo sentido, na criação de referenciais para dar conta de uma 

realidade que não é a mais condizente com o seu papel na sociedade [...]. (SILVA, 

2010, p.560; grifos do original). 

 

                                                           
11Saffioti, H. I. B. (1989). A síndrome do pequeno poder. In M. A. Azevedo & V. N. A. Guerra, (Orgs.), Crianças 

vítimizadas: a síndrome do pequeno poder (pp. 13-21). São Paulo: Iglu. 
12 Ibid., p.565. 
13As mulheres negras que compõe a classe trabalhadora ainda sofrem mais preconceito do que as mulheres brancas, 

tanto pelo fato de ser mulher quanto pelo fato de ser negra, uma triste realidade que infelizmente faz parte da 

cultura brasileira, essa questão da descriminação racial precisa urgentemente de atenção envolvendo estudos e 

políticas públicas direcionadas tanto para a violência contra a mulher quanto para a discriminação racial, as quais 

muitas mulheres são expostas. 
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Ou seja, a cultura patriarcal na sociedade capitalista contemporânea contribui para o 

processe de alienação e subordinação de algumas mulheres, que por sua vez se conformam e 

ainda reproduzem o pensamento machista. Silva (2010) afirma que a violência e a agressão 

contra mulheres se assemelham com a violência que os homossexuais sofriam: 

 

[...] até bem pouco tempo, eram práticas consideradas tão comuns que passavam 

despercebidas como formas de violência em nossa sociedade, onde os grupos 

oprimidos escondiam o seu sofrimento sem poder sequer denunciá-lo ou compreendê-

lo. (SILVA, 2010, p.562). 

 

Atualmente, com o trabalho e luta dos movimentos feministas, tanto no exterior quanto 

no Brasil, a cultura patriarcal machista tem sido o ponto central nos debates que buscam a 

erradicação da violência contra a mulher. Mas esse trabalho de combate a violência não é uma 

tarefa fácil, pois infelizmente ela atinge todas as mulheres independentemente de sua classe 

social. 

 

[...] os civilizados da classe alta ou média, pertencentes à elite, eram tão violentos 

quanto os que pertenciam às classes populares, ou seja, a mídia fez a violência contra 

as mulheres vir a público, no início dos anos 70, expondo aquilo que já se sabia: a 

violência não tem classe, não se esconde sob as necessidades materiais de cada um, 

nem se distingue entre os sujeitos de maior poder aquisitivo ou entre aqueles que 

vivem no limite ou abaixo da linha de pobreza. (MACHADO, 1998 apud SILVA, 

2010, p.561; grifos do original). 

 

Logo, a violência contra a mulher acontece independente da classe social e segundo 

Barreto et al (2009), todas as mulheres do mundo estão sujeitas a violência, em especial a 

violência doméstica praticada pelo companheiro ou ex-companheiro.  

 

Estudos da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana 

de Saúde (OPAS) (Hartigan, 1997; Krug, Dalhberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2003) 

relatam não existir nenhum país, cidade ou comunidade imune à violência. Das 

violências interpessoais, a cometida pelo homem contra a mulher é considerada por 

esses órgãos como um dos maiores problemas mundiais atuais, chegando a valores 

entre 10 e 69% de incidência, ocorrendo, costumeiramente, no ambiente doméstico 

(DINIZ & POMDAAG14, 2004; GUARESCHI15 et al, 2006 apud BARRETO, et al, 

2009, p.2). 

 

Diante do exposto, observa-se que dentre as diversas formas de violências sofridas pela 

mulher, a violência doméstica é uma das mais reproduzidas na sociedade.  Silva (2010) nos 

aponta que “de acordo com Organização Mundial de Saúde, a violência se tornou, desde a 

década de 90, um problema de saúde pública” (SILVA, 2010, p.561). Tanto no âmbito 

                                                           
14Diniz, G., & Pomdaag, M. (2004). Explorando significados do silêncio e do segredo nos contextos de violência 

doméstica. In J. S. N. F. Bucher-Maluschke, G. Maluschke, & K. Hermanns (Eds.), Direitos humanos e 

violência: Desafios da ciência e da prática (pp. 171-185). Fortaleza, CE: Fundação Konrad Adenauer.  
15Guareschi, N. M. F., Weber, A., Comunello, L. N., & Nardini, M. (2006). Discussões sobre violência: 

Trabalhando a produção de sentidos. Psicologia: Reflexão e Crítica, 19, 122-130.  
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doméstico quanto nos espaços sociais, as mulheres são expostas a uma série de barbáries e neste 

sentido, a violência contra a mulher, em especial a violência doméstica, dever ser considerada 

um problema público social que deve ser combatido pelo Estado. 
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CAPITULO II 

 

2. A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

O modelo familiar monogâmico e patriarcal favoreceu, e ainda continua favorecendo, 

tanto a dominação do homem sob a mulher quanto ao sistema econômico capitalista, onde sua 

base se firma na propriedade privada. Além da mulher receber uma posição de inferioridade em 

relação aos homens imposta pela organização familiar patriarcal, a mulher também recebe esse 

papel de inferioridade dentro do mercado de trabalho, que na sociedade contemporânea, tem 

individualizado e fragmentado a classe trabalhadora. Tal contexto põe a mulher em uma 

situação de constante exploração e vulnerabilidade social, expondo a mulher a diversas formas 

de violência.  

Nesta conjuntura, pode-se observar que a cultura machista atinge todas as mulheres, 

independentemente de sua classe social, porém, pode-se afirmar que as mulheres da classe 

trabalhadora são duplamente expostas a situações de violência, tanto no âmbito do mercado de 

trabalho, quanto no âmbito doméstico. 

Neste sentido, a violência doméstica contra a mulher, na contemporaneidade, tornou-se 

um assunto de saúde pública no Brasil e no mundo. Segundo Rosa (2008), 

 

A violência contra a mulher por parte do marido ou parceiro assume números 

significativos e configura-se como relevante problema de saúde pública no Brasil e 

no mundo. A partir de 48 estudos de base populacional conduzidos em todo o mundo 

identificou-se que entre 10% e 69% das mulheres já foram agredidas pelo seu parceiro 

(World Health Organization, 2002). No Brasil, pesquisa conduzida em 2001 estima 

que 2,1 milhões de mulheres já sofreram espancamentos graves, havendo, ainda, uma 

média de 175 mil mulheres agredidas por mês ou quatro por minuto (Venturi e col., 

2001). A violência conjugal representa uma das principais ameaças à saúde das 

mulheres e a maioria dessas agressões reflete um padrão de abuso contínuo. As 

conseqüências da violência doméstica para a pessoa agredida são severas e abrangem 

diversas dimensões, desde ocorrência de fraturas, luxações e hematomas até impactos 

psicológicos e comportamentais, como depressão, ansiedade, dependência química e 

farmacológica, ou, em casos mais severos, desequilíbrios que levam a suicídios 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2002 apud ROSA, et al., 2008, p.3). 

 

A violência doméstica praticada pelo atual ou ex-conpanheiro da mulher deixam marcas 

que vão muito além das que podem ser vistas fisicamente. De acordo com o aludido estudo 

(Rosa, 2008), em média quatro mulheres são agredidas por minuto no Brasil por seus 

companheiros. Essas agressões envolvem violência psicológica, sexual, verbal, física e 

patrimonial, causando um grande transtorno na vida dessas mulheres, que muitas vezes 
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apresentam quadros comportamentais preocupantes, como depressão, dependência química de 

alguma substância, seja ela lícita ou ilícita e até mesmo em ato desesperado, o suicídio.  

De acordo com a cartilha Uma vida sem violência é um direito das mulheres: "Em briga 

de marido e mulher o Poder Público mete a colher" (Rio de Janeiro, 2013), a violência 

doméstica se divide em fases que por sua vez se concretiza em um ciclo. Tal ciclo da violência 

pode se repetir por muito tempo e é composto por: a aparente calma entre o casal, seguida pela 

acumulação da tensão, que começa através de insultos e ameaças chegando à efetivação da 

agressão física. Em seguida vem à fase da culpa, do arrependimento e das promessas feita pelo 

sujeito que comete a agressão, e por último vem o momento de reconciliação.  Segundo Dias e 

Reinheimer (2011): 

 

Agressor e agredida firmam um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-

se um verdadeiro círculo vicioso: a mulher não se sente vítima, o que faz desaparecer 

a figura do agressor. Mas a ausência de imposição de uma barreira faz a violência só 

aumentar. (DIAS e REINHEIMER, 2011, p.196). 

 

O ciclo de violência doméstica pode assim se tornar constante dentro do relacionamento 

do casal e acaba sendo interpretado como uma situação “normal” e “natural”. Com o ciclo da 

violência cada vez mais constante, o agressor passa a não se arrepender mais de seus atos 

violentos contra a mulher e a mulher agredida vai aceitando ser dominada por seu companheiro 

durante um longo período de sua vida. 

O fato de essa violência ocorrer de forma frequente no âmbito doméstico e ser praticada 

por pessoas com as quais a mulher mantém relações afetivas ou íntimas, não lhe retira o caráter 

político e, portanto público que ela deve ter, uma vez que a violência contra a mulher deve ser 

considerada fruto de uma construção histórica, social e coletiva resultante do machismo. Neste 

sentido, este Trabalho de Conclusão de Curso parte do pressuposto de que o Estado e a 

sociedade devem reconhecer e coibir todas as formas de violência contra a mulher, dentre elas 

a violência doméstica.  

Como podemos observar, os índices de violência doméstica são alarmantes. Rosa (2008) 

apresenta informações que retratam a violência doméstica no Brasil e no mundo. Segundo o 

autor: 

 

[...] as estatísticas em torno dos altos índices de violência dos companheiros contra as 

mulheres no mundo, e mais especificamente no Brasil, não deixam dúvidas quanto à 

necessidade do seu combate sistematizado, bem como quanto à necessidade de 

mudanças de comportamento e atitudes do homem e da mulher que vivem juntos e 

são vítimas e autores de violência conjugal. (ROSA, et al., 2008, p.3). 
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Ou seja, para que se possa erradicar a violência contra a mulher é necessário que haja 

uma reeducação populacional em relação à violência praticada contra a mulher para que se 

construa uma nova cultura entre os sujeitos e uma relação livre de desigualdades sociais, 

preconceito e violência contra as mulheres. 

Com o objetivo de combater a violência doméstica no Brasil, inúmeras inciativas 

tomaram corpo e se materializaram nas últimas décadas. Muitas dessas iniciativas foram frutos 

dos movimentos feministas brasileiros. Campos (2011) afirma que o processo de luta do 

movimento feminista foi um processo longo que contou com a organização de muitas 

manifestações e debates.  

 

2.1. O movimento feminista e a luta pelo fim da violência contra a mulher 

 

Uma das primeiras manifestações feminista contra a violência doméstica que ocorreram 

no Brasil foi na década de setenta quando várias mulheres saíram para as ruas defendendo o 

posicionamento de “quem ama não mata”16 (CALAZANS e CORTES, 2011) quando milhares 

de mulheres foram as ruas contrárias ao assassinato de Ângela Diniz cometido por seu então 

namorado Raul Fernando do Amaral Street, o Doca, por motivos de ciúmes em 1977. A partir 

desse momento, o debate sobre a violência doméstica contra a mulher foi ganhando força e as 

ruas17.  

Internacionalmente, acontecia a Conferência Mundial sobre a Mulher no México que 

buscava a igualdade entre homens e mulheres. Apesar dessa Conferência não trabalhar 

claramente o assunto da violência doméstica contra a mulher, o Comitê da Organização das 

Nações Unidas (ONU) que participava dessa conferência, entendeu que o assunto sobre a 

eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher teria de ser abordado. Segundo 

Piovesan e Pimentel (2011), a ONU considerou que: 

 

A violência doméstica é uma das mais insidiosas formas de violência contra mulher. 

Prevalece em todas as sociedades. No âmbito das relações familiares, mulheres de 

todas as idades são vítimas de violência de todas as formas, incluindo o espancamento, 

o estupro e outras formas de abuso sexual, violência psíquica e outras, que se 

                                                           
16 Esse movimento ocorreu depois do caso de violência contra a mulher Doca Street. Segundo Calazans e Cortes 

(2011), esse foi uns dos casos que impulsionou a luta do movimento feminista de oposição à violência contra a 

mulher na época e foi um dos mais chocantes atos de violência contra a mulher na década de setenta (CALAZANS 

e CORTES, 2011 p.39). 

Ângela Diniz foi assassinada  por seu então namorado Raul Fernando do Amaral Street. Além do assassinato o 

que também gerou uma grande revolta foi o fato do advogado de Doca tentar culpabilizar Ângela pelo homicídio 

que Doca cometeu, alegando que Doca estava agindo sobe sua legítima defesa da honra. (MIRANDA, 2014). 
17 O presente trabalho não tem como objetivo identificar as divergências e as diferentes correntes do movimento 

feminista, mas reconhece que elas existem. 
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perpetuam por meio da tradição. A falta de independência econômica faz com que 

muitas mulheres permaneçam em relações violentas. (...) Estas formas de violência 

submetem mulheres a riscos de saúde e impedem a sua participação na vida familiar 

e na vida pública com base na igualdade. (PIOVESAN e PIMENTEL, 2011, p.106).  

 

Ou seja, a ONU reconheceu que a violência contra a mulher ocorre em todas as formas 

de sociedades e elencou, dentre outros fatores, a falta de autonomia financeira enquanto um 

fator determinante nas relações onde a violência se expressava (PIOVESAN e PIMENTEL, 

2011). Além disso, a ONU defendeu o posicionamento de que a violência doméstica contra a 

mulher era uma questão de saúde. Com o reconhecimento internacional da ONU sobre a grave 

situação das mulheres em relação à violência doméstica, o movimento feminista foi 

conquistando seu espaço para reivindicar o combate à violência doméstica.  

Na década de oitenta, com a constante luta dos movimentos feministas iniciou-se as 

primeiras ações governamentais direcionadas a violência doméstica que resultou, na metade da 

década de oitenta, na criação da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher no 

Brasil18 (CALAZANS e CORTES, 2011). 

Outro fator essencial contribui para que o quadro favorável ao combate a violência contra 

a mulher:  a implementação da Constituição Federal de 1988 que institui legalmente a garantia 

de igualdade entre homens e mulheres. Segundo a Constituição Federal de 1988:  

 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 

Constituição; 

II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei; 

III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante; [...] 

(Constituição Federal, 1988) 

 

Com a Constituição Federal de 1988 a mulher passou a ser reconhecida juridicamente 

como sujeito de direitos e de deveres igual aos dos homens. Calazans e Cortes (2011) também 

mencionam o Artigo 226 da Constituição de 1988 que garante que a família, base da sociedade, 

tem especial proteção do Estado. No Parágrafo 8 desse do referido artigo pode-se ler: “O Estado 

assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações.” (Constituição Federal, 1988). 

Segundo Calazans e Cortes (2011), este artigo, em especial no seu parágrafo 8, serviu 

como aparato para apoiar o movimento feminista na luta pelo combate à violência contra a 

mulher. Segundo as autoras, esse artigo coloca como obrigação do Estado a criação de 

                                                           
18 A primeira delegacia deste tipo, inédita no país e no mundo, surgiu em 1985 na cidade de São Paulo. (SANTOS, 

2001) 
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mecanismos para coibir a violência no âmbito das relações familiares. Mas a violência e o 

preconceito contra a mulher não sessaram com a implementação da Constituição Federal de 

1988, pois ela continuou e ainda continua a acontecer nos dias atuais.  

A partir da década de noventa, o movimento feminista participou de forma decisiva na 

organização de seminários e reuniões19 que traziam como assunto principal a violência contra 

a mulher. 

Segundo Piovesan e Pimentel (2011), em 1993 a ONU aprovou a Declaração sobre a 

Eliminação da Violência contra a Mulher, e em conjunto com a Organização dos Estados 

Americanos (OEA) aprovou também a Convenção de Belém do Pará em 199420. Esses 

importantes movimentos aprovados pela ONU e pela OEA reconhecem a violência contra a 

mulher “como uma violação dos direitos humanos” (RIO DE JANEIRO,2013, p.9). Piovesan e 

Pimentel (2001) afirmam que: 

 

[...] a violência contra a mulher, no âmbito público ou privado, constitui grave 

violação aos direitos humanos e limita total ou parcialmente o exercício dos demais 

direitos fundamentais. Definem a violência contra a mulher como “qualquer ação ou 

conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto na esfera pública, como na privada [...]” (PIOVESAN e 

PIMENTEL, 2011, p.107). 
 

Com isso, a violência doméstica deixa de ser considerada uma simples briga familiar entre 

o casal e passa a ser uma questão de política pública e de responsabilidade do Estado.  

De acordo com Campos e Carvalho (2011), muitos direitos foram conquistados ao longo 

de quarenta anos, eles afirmam que: 

 

Dentre os mais significativos, é possível citar (a) a criação de Delegacias 

Especializadas no Atendimento a Mulheres (DEAMs) e sua incorporação como 

política pública; (b) a reforma da legislação com a inclusão da violência doméstica 

como circunstância agravante ou qualificadora de crimes, sobretudo nos de lesão 

corporal; e consequentemente (c) a mudança na interpretação doutrinária e 

jurisprudencial dos crimes praticados com violência doméstica; (d) a alteração na 

interpretação doutrinária e jurisprudencial da tese da legítima defesa da honra nos 

crimes de adultério; (e) a revogação de inúmeros tipos penais discriminatórios, como 

os crimes de atentado violento ao pudor, de atentado violento ao pudor mediante 

fraude, de sedução, de rapto violento ou mediante fraude e de rapto consensual, 

inclusive a revogação do próprio delito de adultério; (f) a modificação na redação do 

crime de estupro, englobando a anterior tipicidade do atentado violento ao pudor; (g) 

a revogação do dispositivo que permitia a extinção da punibilidade com o casamento 

                                                           
19 Nos anos 90 foram organizados pelos movimentos feministas diversas atividades como: campanha com o tema 

Os Diretos das Mulheres são Direitos Humanos; o Seminário Nacional de Lésbicas e a Conferência Nacional das 

Mulheres Brasileiras rumo a Beijing. (CFEMEA, 2010). 
20Adotada pela Assembleia Geral da OEA (Organização dos Estados Americanos) no dia 09 de junho de 1994, a 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, Convenção de Belém do 

Pará, constitui-se em importante ferramenta de promoção da emancipação das mulheres. Ratificada pelo Brasil em 

27 de novembro de 1995, promove um grande avanço para a compreensão e visibilização da temática, ao dispor, 

entre outros, sobre a definição de violência contra as mulheres. (Brasília-DF, 2004). 
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da vítima com seu ofensor nos crimes sexuais. Por outro lado, (h) a definição de 

inúmeras medidas protetivas, como o afastamento do cônjuge violento do lar, 

colaborou para fomentar uma nova cultura jurídica no que diz respeito à violência 

contra mulheres e meninas no Brasil. (CAMPOS e CARVALHO, 2011, p.143; grifos 

do original). 

 

Ou seja, muitos direitos foram conquistados diante da luta do movimento feminista 

através da modificação de algumas leis no código penal e no juizado de pequenas causas que 

davam margens legais e por vezes justificavam as ações violentas as quais as mulheres eram 

submetidas. 

Dentre as leis que eram alvo de críticas dos movimentos feministas estava a Lei 

9.099/1995 que regia os juizados especiais cíveis e criminais (JEC e JECRIM). Uma das 

reivindicações dos movimentos feministas era de que a Lei 9.099/1995 deixasse de tratar os 

casos de violência contra a mulher, uma vez que ela não era apropriada para cuidar desses casos 

de violência.  

Essa lei tratava os casos de violência contra a mulher enquanto casos de pequeno porte 

como as brigas entre vizinhos, desavenças por causa de cercas, animais e etc. Para Calazans e 

Cortes (2011): 

 

Os juizados especiais, no que pese sua grande contribuição para a agilização de 

processos criminais, incluíam no mesmo bojo rixas entre motoristas ou vizinhos, 

discussões sobre cercas ou animais e lesões corporais em mulheres por parte de 

companheiros ou maridos. Com exceção do homicídio, do abuso sexual e das lesões 

mais graves, todas as demais formas de violência contra a mulher, obrigatoriamente, 

eram julgadas nos juizados especiais, onde, devido a seu peculiar ritmo de julgamento, 

não utilizavam o contraditório, a conversa com a vítima e não ouviam suas 

necessidades imediatas ou não. (CALAZANS e CORTES, 2011, p.42). 

 

Ou seja, essa lei não visava combater de fato a violência contra a mulher, mais sim tentava 

conciliar ambas as partes que compunha o processo, fosse ele de qualquer natureza, banalizando 

ainda mais a violência contra a mulher. Vale ressaltar que nela a pena mais alta imposta sobre 

o agressor era o pagamento de cestas básicas, além das mulheres não terem um atendimento 

especializado e tão pouco suas queixas ouvidas. Segundo Calazans e Cortes (2011): 

 

Uma coisa estava clara para o grupo: a Lei 9.099/1995 deveria ficar fora da lei, pois, 

para nós, a violência doméstica não era e não poderia continuar a ser tratada como 

uma violência de “menor potencial ofensivo”. [...]. (CALAZANS e CORTES, 2011, 

p.43). 

 

Os movimentos feministas queriam uma lei que protegesse a mulher da violência 

doméstica praticada pelos companheiros, ex-companheiros ou pessoas a fins, mas acima de 

tudo, o grupo não queria e não deixaria que a Lei 9.009/1995 fosse integrada a nova lei que 
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estava sendo idealizada pelos movimentos feministas que se organizaram e formaram um 

consorcio para a produção de uma nova legislação. Calazans e Cortes (2011) afirmam que: 

 

Frente ao desafio de ver uma lei integral de combate à violência, dentro do movimento 

de mulheres, seis organizações não governamentais feministas idealizaram um 

Consórcio de ONGs Feministas para Elaboração de Lei Integral de Combate à 

Violência Doméstica e Familiar contra as Mulheres. (CALAZANS e CORTES, 2011, 

p.43).  

 

Esse consórcio formado pelos movimentos feministas realizou um estudo sobre a 

construção da lei que visava combater a violência doméstica e, segundo Calazans e Cortes 

(2011), em 2003 os movimentos apresentaram as propostas do que chamaram de anteprojeto 

em um seminário na Câmara dos Deputados. Ainda segundo as autoras, as propostas se 

resumiam na: 

 

a. conceituação da violência doméstica contra a mulher com base na Convenção de 

Belém do Pará, incluindo a violência patrimonial e moral;  

b. criação de uma Política Nacional de combate à violência contra a mulher;  

c. medidas de proteção e prevenção às vítimas;  

d. medidas cautelares referentes aos agressores; e. criação de serviços públicos de 

atendimento multidisciplinar; 

f. assistência jurídica gratuita para a mulheres; 

g. criação de um Juízo Único com competência cível e criminal através de Varas 

Especializadas, para julgar os casos de violência doméstica contra as mulheres e 

outros relacionados; 

h. não aplicação da Lei 9.099/1995 – Juizados Especiais Criminais – nos casos de 

violência doméstica contra as mulheres. (CALAZANS e CORTES, 2011, p.44). 

 

Desse modo, o combate à violência contra a mulher estava se firmando e se perpetuando 

no âmbito legal, de maneira a proteger e amparar exclusivamente as mulheres que se 

encontravam em situação de violência doméstica no âmbito nacional.  

De acordo com Calazans e Cortes (2011) essas propostas se consolidaram, em 2006, na 

Lei 11.340/06 que recebeu o nome de Lei Maria da Penha como forma simbólica de cumprir 

com as recomendações feitas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos que entendeu 

que o Brasil foi extremamente negligente no caso de violência doméstica sofrida pela Maria da 

Penha21 na década de oitenta. 

 

Soma-se a essa luta, o episódio da condenação do Estado Brasileiro pela Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos da OEA que, na análise da denúncia da 

impunidade do crime praticado contra Maria da Penha Maia Fernandes, determinou 

expressamente, além do julgamento do agressor, a elaboração de lei específica relativa 

à violência contra a mulher. (BRASÍLIA, 2012, p.9). 

                                                           
21 Em 1983, seu marido, o professor colombiano Marco Antonio Heredia Viveros, tentou matá-la duas vezes. Na 

primeira vez atirou simulando um assalto, e na segunda tentou eletrocutá-la. Por conta das agressões sofridas, 

Penha ficou paraplégica. O episódio chegou à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da Organização 

dos Estados Americanos (OEA) e foi considerado, pela primeira vez na história, um crime de violência doméstica. 

(MARIA, 2011). 
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A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e entrou em vigor no 

dia 22 de setembro de 2006. O Estado brasileiro sancionou a Lei Maria da Penha seguindo as 

recomendações tanto da ONU quanto da Convenção de Belém do Pará como forma de 

enfrentamento a violência sofrida pelas mulheres. 

Segundo a cartilha Conheça a lei que protege as mulheres da violência doméstica e 

familiar: Lei Maria da Penha Lei nº 11.340/2006 (Brasília 2012): Com base na Lei Maria da 

Penha a violência contra a mulher passa a ser criminalmente julgada pela justiça brasileira que 

deixa de trata-la como caso de pequena importância e passa trata-la como violação dos direitos 

humanos – o que constitui crime.  

 

No que se refere à punição do agressor, a Lei Maria da Penha mudou a realidade 

processual dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Ao proibir a 

aplicação da Lei nº 9.099/95, impossibilitou a punição dos agressores com penas 

pecuniárias (multa e cesta básica) e a aplicação dos institutos despenalizadores nela 

previstos, como a suspensão condicional do processo e a transação penal. 

(BRASÍLIA, 2012, p.10-11). 

 

Muitos avanços foram conquistados com a Lei Maria da Penha, dentre eles o fato do 

homem não pode mais se livrar criminalmente de suas ações violentas contra a mulher pagando 

apenas multa e cestas básicas. Agora a violência contra a mulher tem uma lei especifica que 

tipifica a violência doméstica configurando-a em crime, levando o homem a ficar sujeito a pena 

de reclusão, dentre outras formas de penalidades. 

Essa lei também passa a não aceitar mais a desistência da mulher em desfazer uma 

ocorrência contra o agressor, já registrado pela polícia, ou seja, os agressores passaram a serem 

processados criminalmente, independentemente da mulher agredida querer ou não levar o 

processo contra o agressor adiante.  

Nesse sentido, por meio da Lei Maria da Penha, é possível perceber os avanços 

reconhecidos e institucionalizados da luta contra a violência. Parte desses avanços esteve 

intimamente relacionado à organização do movimento feminista e por isso, compreender os 

dispositivos e orientações dispostos na nesta legislação, nos parece ser fundamental para a 

superação da violência contra a mulher, em especial aquela que acontece no âmbito doméstico.  

 

2.2. As tipificações da violência doméstica expressas na Lei Maria da Penha 

 

A Lei Maria da Penha considera a violência doméstica contra a mulher crime e prevê a 

prisão do agressor em três hipóteses: em flagrante, quando a violência está ocorrendo; 
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preventivamente, quando o juiz entende que o agressor representa risco de vida para a mulher; 

e por condenação transitada em julgado, ou seja, quando a prisão foi decretada mediante 

condenação.  

Além da Lei Maria da Penha definir as três hipóteses que prevê a prisão do agressor, a lei 

também define violência doméstica e familiar, assim como as suas tipificações, criando 

mecanismos de prevenção contra a violência doméstica e de apoio para mulheres vítima de 

violência.  

A referida Lei também determina que a violência doméstica e familiar seja uma 

responsabilidade do Estado brasileiro, garantindo a aplicação da lei em relações homoafetivas22 

de mulheres e proibindo a aplicação de Lei 9.099/95 nos casos de violência contra a mulher. 

Ela também incentiva a forma a criação de serviços especializados de atendimento às mulheres, 

como por exemplo, delegacias; centros; defensorias; promotorias; juizados; serviços de 

abrigamento e, serviços de saúde especializados de violência contra a mulher.  

Além disso, a Lei Maria da Penha determina que a mulher só pode retirar a denúncia 

contra o agressor perante o juiz, e cria mecanismos específicos de responsabilização e educação 

dos agressores23 (BRASÍLIA, 2012, p.12-13). 

Percebe-se então que a Lei Maria da Penha altera a estrutura judicial em relação aos 

crimes relacionadas à violência doméstica, e orienta como obrigatória a assistência jurídica às 

mulheres vítimas de crimes de violência doméstica e familiar (BRASÍLIA, 2012, p.12-13). 

Essa Lei destina um cuidado especial para com as mulheres em situação de violência por 

entender que as mulheres já sofrem com a questão da desigualdade social construída 

historicamente.  

Visando combater essa construção histórica de naturalização da violência do homem 

contra a mulher, a Lei Maria da Penha, do artigo 1º ao artigo 4º, expressa a importância de se 

garantir que todas as mulheres brasileiras, independente de sua orientação sexual, possam viver 

sem violência, pretendendo dessa forma preservar o bem estar dessas mulheres e criar 

mecanismos para garantir a segurança das mulheres e a promoção da cidadania tanto das 

mulheres brasileiras quanto das estrangeiras que vivem no Brasil. Segundo Campos (2011): 

                                                           
22 De acordo com a cartilha “CONHECENDO A LEI nº. 11.340/06 – LEI MARIA DA PENHA” aLei 11.340/06 

(Lei Maria da Penha) é exclusivamente direcionada as mulheres, independente de sua orientação sexual, ou seja, 

os homens, independente de sua orientação sexual, não se beneficiam dessa Lei. (ACRE, 2008, p.4). 

Porém, Campos (2011) afirma que as mulheres trans, mulheres que têm identidade de gênero diferente de seu sexo 

biológico, são contemplas com essa lei, mas também segundo a autora esse é um grande debate, pois segundo ela 

existem outros autores que defendem que para a mulher trans ser acolhida por essa lei é necessário que aja a 

mudança do nome, do gênero masculino para o gênero feminino, dessa pessoa perante e com a autorização da 

justiça. (CAMPOS  2011, p.179-180). 
23 Nesse caso o juiz pode decretar o comparecimento obrigatório dos condenados. (BRASÍLIA, 2012, p.13) 
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[...] a Lei Maria da Penha ao criar mecanismos para coibir a violência contra mulheres 

no âmbito doméstico e familiar projeta a aplicabilidade da norma constitucional aos 

direitos fundamentais à vida, à liberdade, à igualdade e à segurança, irradiados a partir 

do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. (CAMPOS, 2011, p.175). 

 

Na Lei Maria da Penha, fica evidenciada que: 

 

Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a 

mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, 

sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. (BRASÍLIA, 

2012, p.18). 

 

De acordo com o documento, configura-se violência doméstica qualquer ato de violência 

doméstica, no âmbito familiar ou intrafamiliar, que seja praticado pole companheiro ou por 

pessoas a fins do ciclo íntimo da mulher. Segundo Simioni e Cruz (2011): 

 

[...] a violência ocorrida na rua, no trabalho, ou outros espaços, que seja perpetrada 

por marido ou ex-marido, companheiro ou ex-companheiro, namorado ou ex-

namorado, amante ou ex-amante, e ainda outros parentes ou moradores da mesma casa 

que tenham ou não vínculo familiar, também deverá ser considerada de competência 

da Lei Maria da Penha. (SIMIONI e CRUZ, 2011, p.189). 

 

Ou seja, para que a violência contra a mulher seja considera violência doméstica, não é 

necessário que essa violência ocorra excepcionalmente dentro do local onde a mulher reside, 

mas é necessário que a mulher considere o agressor como parte de família, seja por laços de 

parentesco ou agregado. 

No artigo 6º da Lei Maria da Penha, fica expresso que “violência doméstica e familiar 

contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos” (BRASÍLIA, 2012, 

p.18). 

Diante do referido artigo, a violência doméstica contra a mulher passa a ser tratada como 

violação dos direitos humanos da mulher e com isso a Lei se caracteriza como uma barreira 

contra a violência doméstica, pois passa a coibi-la e consequentemente mostra para o agressor 

que “ele não é o proprietário da mulher, não pode dispor de seu corpo, comprometer 

impunemente sua integridade física, higidez psicológica e liberdade sexual” (DIAS e 

REINHEIMER, 2011, p.197). 

De acordo com artigo 7º da Lei Maria da Penha, existem cinco tipos de violência 

doméstica: a física, a psicológica, a sexual, a patrimonial e a moral.  

Segundo Feix (2011), o artigo 7º da Lei Maria da Penha se apresenta dessa forma, 

tipificando a violência contra mulher, com o objetivo tanto de facilitar didaticamente a 

aplicação do direito pertencente à mulher quanto com a preocupação de prever todas as 

possíveis situações de violência contra a mulher. 
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O inciso I do artigo 7º apresenta “a violência física, entendida como qualquer conduta 

que ofenda sua integridade ou saúde corporal”. (BRASÍLIA, 2012, p.19). 

No referido inciso, a Lei estabelece que toda agressão contra a mulher concretizada diante 

do uso da força corporal, provocando ou não o aparecimento de hematomas, fraturas dentre 

outros tipos de ferimentos, seja tipificada como violência física. Segundo Feix (2011):  

 

A violência física é a forma mais socialmente visível e identificável de violência 

doméstica e intrafamiliar contra a mulher por gerar consequências e resultados 

materialmente comprováveis, como hematomas, arranhões, cortes, fraturas, 

queimaduras entre outros tipos de ferimentos. Na prática, sua presença indica grandes 

possibilidades de existência das demais formas de violência. (FEIX, 2011, p.204). 

 

A violência física pode ou não deixar marcas corporais na mulher agredida, a ausência de 

marcas não descaracteriza a violência, mas é certo afirmar que em conjunto com essa violência 

também ocorre a violência psicológica. 

Como consta na legislação expressa no inciso II do artigo 7º, a violência psicológica é: 

 

[...] entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da 

auto-estima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise 

degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante 

ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância 

constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 

limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação. (BRASÍLIA, 2012, p.19)  

 

Desse modo, toda a ação praticada ou verbalizada que ponha a mulher em sofrimento 

psicológico é considera violência psicológica. Feix (2011) afirma que a violência psicológica 

está “intimamente relacionada ao boicote do ser; ao boicote à liberdade de escolha, que nos 

define como humanos.” (FEIX, 2011, p.205). 

Ainda segundo a autora, a violência psicológica, dentre outras formas de ações, pode se 

caracterizar em: 

 

Os ataques à liberdade de escolha pela afirmação constante da incapacidade da mulher 

de fazer e sustentar eticamente suas escolhas infantilizam-na enquanto sujeito; 

impedindo-a de desenvolver sua identidade com autonomia, pelo permanente ataque 

a sua tentativa de diferenciação e afirmação de sua alteridade em relação ao agressor, 

ou seja, como outro ser, capaz de autodeterminação. (FEIX, 2011, p.205). 

 

Ou seja, quando o homem coloca sempre em dúvida a capacidade da mulher de 

desenvolver algumas atividades expondo isso a ela, fazendo-lhe sentir inútil, infantil e inferior, 

provocando nela o sofrimento psicológico e levando-a apresentar quadros de depressão, 

desespero, pânico dentre outras anomalias psíquicas, ele expõe a mulher a uma série de risco 

contra sua saúde tanto física quanto psicológica.  
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Outra forma de violência contra a mulher que é abordada pelo artigo 7º em seu inciso III 

é a violência sexual. De acordo com o referido inciso: 

 

[...] a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a 

presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante 

intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a 

utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método 

contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, 

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o 

exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. (BRASÍLIA, 2012, p.19). 

 

O inciso exposto acima, visa proteger a mulher em relação a violência cometida pelo 

companheiro, ex-companheiro ou pessoas a fins que não aceitam que a mulher desista de 

praticar o ato sexual, ou a impeça de utilizar qualquer método contraceptivo, que force a mulher 

a se casar, a abortar, ou a se submeter a prostituição. Ou seja, o indivíduo que não aceita o 

posicionamento negativo da mulher em relação sua sexualidade, por achar que a mulher não 

possui autonomia para tanto, comete a violência sexual. Segundo Feix (2011):  

 

Ao interpretar a lei, precisamos atentar aos padrões estereotipados sobre os papéis 

sexuais a serem exercidos diferente e desigualmente pelos homens e mulheres, que 

ainda limitam ou reduzem a capacidade da mulher de decidir ética e moralmente, ou 

seja, de exercer sua vontade. Os estereótipos geram falsas crenças e expectativas sobre 

o comportamento das pessoas. Uma das crenças alimentadas culturalmente é que as 

mulheres não podem desistir da relação sexual “no meio do caminho”. (FEIX, 2011, 

p.206; aspas do original). 

 

A autora ainda continua: 

 

A crença expressa no jargão “ajoelhou tem que rezar” implica uma comum 

naturalização do uso da força e do constrangimento contra a manifestação e o 

exercício autônomo da vontade. Como se o “sim” dito no cartório, no altar, no bar ou 

no motel impusesse à mulher um consentimento permanente, inquestionável, 

infalível, irretratável. Não. O exercício da sexualidade deve ser sempre contratado, e 

os contratantes, para garantia de sua dignidade, devem ser livres para destratar a 

qualquer tempo. (FEIX, 2011, p.206; aspas do original). 

 

Dessa forma, a partir da Lei Maria da Penha, fica expresso que a mulher não é obrigada 

a satisfazer os desejos sexuais do companheiro sem vontade para a realização de tal ação. 

Qualquer imposição relacionada à sexualidade da mulher caracteriza-se então como violência 

sexual.  

De acordo com a Lei Maria da penha, além da violência sexual, existe ainda a violência 

patrimonial, que se expressa na violação do direito da mulher de se apossar de seus bens 

materiais, direito esse negado por seu companheiro ou pessoas afins. No inciso IV do artigo 7º, 

fica expresso que: 

 

[...] a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, 

subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, 
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documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os 

destinados a satisfazer suas necessidades; (BRASÍLIA, 2012, p.19-20). 

 

Feix (2011) afirma que a violência patrimonial se constitui em: 

 

A retenção, subtração ou destruição de bens, ainda que parcial, e o impedimento a sua 

utilização enfraquecem e a colocam em situação de vulnerabilidade, atingindo 

diretamente a segurança e dignidade, pela redução ou impedimento da capacidade de 

tomar decisões independentes e livres, podendo ainda alimentar outras formas de 

dependência como a psicológica. (FEIX, 2011, p.207). 

 

Podemos perceber então que a violência patrimonial é aquela ação praticada pelo 

companheiro ou pessoas a fins que impedem a mulher de poder usar seus bens matérias. Essa 

ação praticada pelo companheiro pode aumentar o sofrimento da mulher por faze-la se sentir 

uma pessoa dependente. Além dessas ações que causam sofrimento para a mulher agredida, o 

não pagamento de pensão alimentícia e a negação do companheiro em relação aos direitos da 

mulher que dizem respeito a bens adquiridos em conjunto com a mesma, materializam-se 

enquanto a violência patrimonial. 

O inciso V do artigo 7º da Lei Maria da Penha tipifica a violência moral, deixando 

expressa que a conduta de pôr em dúvida a integridade da imagem da mulher afetando sua vida 

social se constitui crime. Como consta no referido inciso, a violência moral é “entendida como 

qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. (BRASÍLIA, 2012, p.20). Feix 

(2011) afirma que: 

 

A violência moral está fortemente associada à violência psicológica, tendo, porém, 

efeitos mais amplos, uma vez que sua configuração impõe, pelo menos nos casos de 

calúnia e difamação, ofensas à imagem e reputação da mulher em seu meio social. 

(FEIX, 2011, p.210). 

 

Dessa forma, fica assegurado pela Lei Maria da Penha que ações voltadas no intuito de 

ridicularizar a mulher perante a sociedade se constitui em crime, sendo tipificado como 

violência moral.  

A legislação diferencia o inciso V (violência moral) do inciso II (violência psicológica) 

por entender que a violência psicológica acontece no ambiente intimo da mulher, já a violência 

moral, que não deixa de ser uma violência psicológica, acontece no meio social em que a mulher 

se encontra. 

Diante do exposto, compreende-se que violência doméstica contra a mulher não é 

somente violência física que deixa marcas corporais, mais sim qualquer ação que coloque a 

mulher em sofrimento fazendo com que ela se sinta subordinada, dominada e inferior ao seu 

companheiro ou afins. Feix (2011) sintetiza muito bem a violência contra a mulher ao afirmar 

que: 
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[...] o uso da violência tem como objetivo a afirmação de poder e dominação nas 

relações, e sua expressão como violência de gênero revela-se na intenção de impedir 

que as mulheres sejam sujeitos de direitos, capazes de decidir e expressar livremente 

sua vontade, nos mais variados planos da vida. (FEIX, 2011, p. 206). 

 

Logo, toda forma de relação que se constitui na dominação sob a mulher deve ser vista, 

na verdade, como relações que se firmam em bases criminosas contra os direitos humanos das 

mulheres, mas que expressam e materializam um conjunto de determinantes sociais construídos 

e reafirmados historicamente. Neste sentido, entende-se neste Trabalho de Conclusão de Curso, 

a Lei Maria da Penha, enquanto um importante instrumento de efetivação dos direitos das 

mulheres. Todavia, a análise cuidadosa da aplicação das medidas previstas pela aludida 

legislação, a partir da experiência de estágio no Centro de referência da Mulher de Macaé, nos 

mostram que sua efetivação se esbarram em muitos problemas objetivos da realidade.  
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CAPITULO III 

 

3. O CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER EM MACAÉ E A LEI MARIA DA 

PENHA 

 

Em Macaé  o órgão municipal responsável de Assistência Social é a Secretaria de 

Desenvolvimento Social. Dentro da gestão da Secretária se encontra a Subsecretaria de Políticas 

Para as Mulheres que é dividida em duas unidades físicas: o Centro de Referência para 

Atendimento à Mulher Pérola Bichara Benjamim, responsável pelo enfrentamento a violência 

contra a mulher; e o Espaço Mulher Cidadã Erosita França Leclerc, que desenvolve políticas 

comunitárias como o “Renda Mulher” que oferece cursos profissionalizantes de geração de 

renda.  

O Centro de Referência da Mulher trabalha com a política de prevenção a violência contra 

a mulher pautando suas ações na Lei Maria da Penha. Essa instituição tem seu trabalho 

caracterizado por ser um centro de referência que atende a mulher em situação de violência ou 

discriminação, realizando junto à uma equipe técnica, o acolhimento e o atendimento dessas 

mulheres. A equipe técnica multidisciplinar é constituída exclusivamente por mulheres e é 

composta por advogadas, assistentes sociais, psicólogas, profissionais administrativos e de 

serviços gerais.  

O Centro de Referência da Mulher atende a população feminina maior de 18 anos, que 

residem em Macaé e na região serrana do município, buscando recuperar a sua autoestima e 

fomentar sua inclusão social, através de estratégias que promovam o rompimento do ciclo de 

violência praticado pelo possível agressor. 

Essa instituição trabalha em parceria com a rede pública de políticas das mais diversas 

áreas uma vez que existem situações de origem diferentes, que precisam ser encaminhadas para 

setores específicos como as delegacias para realização de registro de ocorrência; o Instituto 

Médico Legal para realização de corpo delito; os hospitais para realização de exames e 

acompanhamentos médicos; o Ministério Público para casos de divórcios e outros assuntos de 

abordagem legal; o Conselho Tutelar para mulheres com filhos e etc. Esse movimento entre 

redes é muito importante para um atendimento qualitativo e efetivo na ampliação dos direitos 

das mulheres. 

O atendimento à mulher realizado pela instituição é dividido em três tipos: o primeiro 

atendimento se constitui quando a mulher, em situação de violência – doméstica ou não – 

procura o Centro de Referência da Mulher pela primeira. O segundo atendimento se concretiza 
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no retorno da mulher a instituição, por espontânea vontade, que tem um processo interno em 

andamento. Esse retorno geralmente ocorre quando a mulher volta a ser agredida ou ameaçada 

pelo mesmo companheiro citado pela mulher anteriormente. E por último, o atendimento que é 

caracterizado como extra, onde a mulher procura a instituição para buscar orientações jurídicas 

de diversas naturezas, como por exemplo informação relacionadas a pensões, guarda tutelar e 

outras questões que se desvinculam da violência. 

A instituição utiliza alguns documentos para criar o chamado processo interno24 da 

usuária. As informações contidas nesses processos são estritamente sigilosas, salvo em 

situações onde um juiz, diante de uma solicitação judicial, solicite o processo interno como 

prova para complementar outro processo em andamento na justiça.  

Os documentos utilizados pelo Centro de Referência da Mulher para atendimento às 

mulheres em situação de violência25 são compostos por: 

1)  Atendimento Diário (Controle Interno) - registra quantos atendimentos foram 

realizados no dia;  

2)   Controle de Frequência - mostra quantas vezes a mulher foi recebida pela instituição;  

3) Setor de Serviço Social (Prontuário do Primeiro Atendimento) - documento que colhe 

informações econômicas, além de informações relacionadas a saúde, histórico da 

violência, dados da mulher e dados do suspeito de agressão;  

4) Termo de Responsabilidade - documento é datado e assinado pela mulher, onde a 

mulher se responsabiliza pelas informações declaradas;   

5) Setor de Serviço Social (Histórico social) - documento preenchido pela Assistente 

Social ou pela Psicóloga que descreve a situação de violência trazida pela mulher;  

6) Folha de Evolução – documento de acompanhamento por escrito do retorno da mulher 

à instituição. Esse documento só é preenchido no caso da mulher voltar a instituição 

por causa do mesmo companheiro, citado na abertura do processo interno, para 

relatando que continua sofrendo agressões;  

7) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) - documento que 

especifica a violência que a mulher sofreu, esse documento é encaminhado para a área 

de saúde, do município;  

                                                           
24 Como é chamada a pasta de dados que contém toda a entrevista fornecida pela mulher. 
25 Toda documentação utilizada pela instituição consta no final desse Trabalho de Conclusão de Curso, disposta 

no Anexo 1. . 
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8) Encaminhamento Externo (123º Delegacia de Polícia de Macaé - RJ) - documento 

usado quando a mulher opta em fazer o registro de ocorrência policial; 

9) Encaminhamento Externo - usado para encaminhar a mulher para outras instituições 

municipais;  

10) Prontuário de Registro Extra - documento utilizado quando a mulher procura a 

instituição para buscar esclarecimentos de casos que não se tratam de situações de 

violência. 

Todos esses documentos mencionados acima são utilizados com o objetivo de traçar o 

perfil da mulher que procurar o atendimento na instituição, encaminhar a mulher para os setores 

adequados a fim de atender as demandas trazidas pela mesma, e fomentar estratégias que visem 

contribuir para a diminuição e erradicação da violência contra a mulher. 

A partir da análise dos dados compilados através do manuseio desses documentos, foi 

possível realizar este Trabalho de Conclusão de Curso, uma vez que identificar o perfil da 

população usuária e os tipos de violências mais incidentes em Macaé, nos foi determinante à 

realização do estudo aludido.    

 

3.1. Os tipos de violência contra a mulher no Município de Macaé - RJ e a efetivação da 

Lei Maria da Penha 

 

Conforme os dados analisados nas informações registradas nos documentos utilizados 

pela equipe técnica do Centro de Referência da Mulher, de julho de 2011 a julho de 2013, 

período em que foi realizado o estágio curricular em Serviço Social, iremos analisar os tipos 

mais incidentes de violências contra as mulheres no município de Macaé e suas formas de 

enfrentamento.  

Conforme análise do Consolidado Mensal26 pode-se observar que no período citado, 

foram atendidas aproximadamente 662 mulheres por ano27. Ou seja, em média, duas mulheres 

abrem novos processos na instituição por dia. Esses dados são preocupantes, e reafirmam que 

a violência doméstica contra a mulher, na contemporaneidade, é um caso de saúde pública. 

Além disso, não podemos esquecer que, que muitas mulheres vítimas de violência doméstica 

                                                           
26 Documento interno com o consolidado do rendimento mensal de atendimentos na instituição. Ver amostra do 

documento no Anexo 2. 
27Essa estimativa foi possível mediante análise das tabelas que correlacionavam as profissões/ocupações das 

mulheres atendidas. De acordo com a pesquisa documental, 2011 foram abertos 609 novos processos internos, em 

2012 foram 728, e em 2013 foram 649.  
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não procuram a instituição em busca de acolhimento. O que implicaria em dados ainda mais 

alarmantes.  

Ainda de acordo com o Consolidado Mensal, dentre as mulheres que são atendidas 

pela instituição, cerca 66% estão empregadas em atividades remuneradas que não exigem 

qualificação superior, 4% exercem atividades remuneradas que exigem o ensino superior, 21% 

das mulheres se consideram do lar e 9% declararam que estão desempregadas ou não 

informaram a profissão. 

 

GRÁFICO 1 - MULHERES QUE EXERCEM OU NÃO ATIVIDADES REMUNERADAS 

 

Fonte: Consolidado mensal de 2011 a 2013. 

 

Diante do exposto, é possível observar que cerca de 70% das mulheres estão inseridas no 

mercado de trabalho, e dentre elas, apenas 4% exercem atividades que exigem nível de 

escolaridade superior e possuem melhor remuneradas e 66% das mulheres que compõe o 

mercado de trabalho desenvolvem atividades que em geral são precarizadas e com má 

remuneração28.  

De acordo com o gráfico 1, observa-se que apesar das mulheres estarem inseridas no 

mercado de trabalho e de terem sua relativa autonomia financeira, elas não estão livres de 

sofrerem violência por parte do parceiro, embora se reconheça que a dependência financeira 

pode potencializar posturas submissas de mulheres em situação de violência.  

                                                           
28 Ver amostra no anexo 2. 
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Ainda segundo o Gráfico 1, 30% das mulheres não desenvolvem atividades remuneradas, 

ficando dessa forma ainda mais vulneráveis a sofrerem algum tipo de violência por parte do 

companheiro, já que financeiramente essas mulheres dependem exclusivamente deles. . 

Com a tentativa de recuperar a autoestima e a independência financeira das usuárias, o 

Centro de Referência da Mulher de Macaé encaminha essas mulheres para o Espaço Mulher 

Cidadã que oferece cursos de geração de renda como os de boleira, manicure, cabeleireira e 

outras atividades relacionadas ao artesanato. No primeiro momento, essas atividades podem 

ajudar a mulher a sair um pouco do ambiente doméstico e a terem uma certa autonomia 

financeira, mas cabe-nos perguntar se a instituição não acaba fortalecendo, indiretamente, a 

cultura patriarcal de que existem atividades tipicamente femininas e de que essas atividades são 

desqualificadas. A instituição deveria oferecer cursos para essas mulheres que garantissem a 

elas uma chance real de se inserirem no mercado de trabalho formal e conquistarem sua 

autonomia financeira em relação ao companheiro.  

Além disso, a partir da experiência de estágio e durante as entrevistas das usuárias da 

instituição, pode-se observar que a dupla jornada de trabalho é frequentemente relatada, embora 

não seja registrada oficialmente nos documentos utilizados pelo Centro de Referência. A dupla 

jornada de trabalho mistifica o trabalho doméstico enquanto, por herança, responsabilidade das 

mulheres. 

Tal cultura, expressão do machismo, põe a mulher em uma constante relação de 

discriminação, opressão e violência doméstica e social.  

Ainda nos debruçando sobre a análise dos dados, é possível identificar o maior tipo de 

violência sofrida pela mulher que é acolhida no Centro de Referência da Mulher, de acordo com 

as tipificações expressas na Lei Maria da Penha. 

Mediante o gráfico 2, pode-se observar que aproximadamente, 40% das mulheres sofrem 

mais de uma violência ao mesmo tempo, 38% sofrem violência física, 19% sofrem violência 

psicológica e 1% sofrem violência sexual, patrimonial e moral. 
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GRÁFICO 2 - TIPOS DE VIOLÊNCIAS REGISTRADAS NO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 

EM MACAÉ 

 

Fonte: Consolidado mensal de janeiro 2011 e dezembro de 201229. 

 

Conforme demostra o Gráfico acima, mais de 40% das mulheres que são acolhidas na 

instituição sofrem mais de uma violência ao mesmo tempo pelos companheiros. Esse percentual 

poderia ser ainda maior, considerando o fato de que muitas mulheres que procuram o Centro de 

Referência da Mulher só entendem como violência o ato de bater, ou seja, a violência física, 

deixando de considerar como violência os empurrões, as agressões verbais, os gestos ou 

palavras ditas pelos companheiros, as imposições nas relações sexuais, a falta de respeito dos 

companheiros em relação aos bens matérias dessas mulheres e tantas outras situações que lhe 

causam sofrimento. 

Essa interpretação insuficiente que a maioria das mulheres tem em relação o que é ou não 

violência fica muito evidente nas falas das mulheres. Diante de alguns relatos registrados nos 

diários de campo30 durante o período de estágio curricular, muitas mulheres só consideravam 

como agressão a violência física e, quando indagadas em relação ao tempo que vinha ocorrendo 

as agressões, as mulheres relatavam que “agressão física foi a primeira vez que aconteceu, mas 

desde de o inicio da nossa relação ele me empurra, me xinga, grita comigo e joga coisas em 

                                                           
29 Não foi possível analisar os dados de 2013 para elaboração deste gráfico, pois a nova documentação utilizada 

para registro contabiliza um único atendimento em mais de uma tipificação de violência provocando uma 

discrepância do número real de mulheres acolhidas com o número real de tipificação de violência vivenciada pelas 

mulheres que sofrem violência doméstica. 
30 Atividades curriculares das disciplinas de estágios I, II, III e IV. 
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mim”31 (SIC). Assim, muitos relacionamentos são construídos em cima de atos criminosos 

expressos na Lei Maria da Penha e, para muitas mulheres, eles são naturais, até o dia em que a 

mulher passa a se sentir ameaçada e amedrontada pelo companheiro. Nesse momento a mulher 

percebe que essa relação baseada em violência não é uma relação saudável e tenta romper o 

relacionamento ou tenta procurar um apoio institucional para reeducar o companheiro, com a 

intenção de que a violência deixe de existir.  

Segundo Pasinato (2011), a Lei Maria da Penha é uma das legislações de maior 

popularidade entre os brasileiros. Para a autora: 

 

Essa popularidade pode ser aferida nas pesquisas de opinião pública que mostram que 

a lei faz parte do conhecimento de mulheres e homens sobre a existência de alternativa 

legal para enfrentar a violência doméstica e familiar (DataSenado, 2011; Fundação 

Perseu Abramo, 2010, IBOPE/Instituto Avon, 2009, IBOPE/Themis, 2008 apud 

PASINATO, 2011, p.119) 

 

Mas essa popularidade da Lei Maria da Penha não garante o efetivo o entendimento da 

população em relação ao conteúdo da referida legislação e aos tipos de violência que, desde a 

sua efetivação, passaram a ser consideradas crimes contra a mulher. 

Isso significa dizer que muitas mulheres sabem que existe a Lei Maria da Penha, e que 

essa lei é direcionada exclusivamente para as mulheres, mas não conhecem de fato o que diz a 

lei e nem as tipificações da violência doméstica. Com isso, uma mesma mulher pode sofrer 

inúmeras violência por parte do companheiro mas não ter conhecimento desse fato. 

Outra questão importante que deve ser analisada diz respeito ao local de origem das 

mulheres vítimas de violência doméstica na cidade de Macaé e as alternativas encontradas pelo 

município. Muitas mulheres que procuram o acolhimento na instituição têm sua origem em 

outras cidades ou estados do Brasil, muitas dessas mulheres chegam a Macaé acompanhado 

conjugues que vem a trabalho ou em busca de trabalho nas empresas que prestam serviço para 

a Petrobrás ou na própria Petrobrás. Quando as mulheres chegam na cidade com seus 

companheiros, se veem sozinhas, sem amigos e sem parentes por perto e, acabam se rebaixando 

perante ao companheiro tendo que suportar os atos violentos que são submetidas.   

Diante desse contexto, algumas dessas mulheres chegam à instituição relatando que se 

sentem ameaçadas pelos companheiros, essas mulheres trazem relatos onde apresentam os atos 

de violência vivenciadas por elas, demostram angustia, medo de serem mortas pelos 

companheiros, e expressando o desejando voltar para sua cidade de origem.  

                                                           
31 Relato retirado do diário de campo escrito em 25 de setembro de 2012.  
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Nesses casos, a instituição se articula com a Secretária de Desenvolvimento Social de 

Macaé que concede a mulher um benefício eventual chamado de Passagem Social. Esse 

benefício é municipal sendo concedido as pessoas que desejam voltar para suas cidades de 

origem, não somente para as mulheres em situação de violência.  

O Centro de Referência da Mulher utiliza esse benefício para proporcionar a usuária uma 

certa segurança, oferecendo-lhes a oportunidade de romper o vínculo com seu possível agressor, 

tendo assim a opção de voltar para perto de sua família e amigos na sua cidade de origem.  

Essa medida adotada pelo município de Macaé não garante que a mulher irá deixar de 

sofrer violência por parte do companheiro, mas proporciona a mulher em situação de violência 

uma alternativa de voltar para a sua cidade de origem, para seu seio familiar onde a mulher se 

sente menos sozinha, menos inferior e mais aparada pelas pessoas com as quais ela tem uma 

relação de amizade e confiança.  

Outra medida que a instituição toma, nos casos onde as mulheres estão correndo risco de 

vida por causa das ameaças de morte feita pelos companheiros, é o encaminhamento dessas 

mulheres para a Pousada Social.  

Conforme orientação da Lei Maria da Penha, para casos como o aludido, a mulher em 

situação de violência deve ser encaminhada para uma Casa Abrigo32, todavia, o município de 

Macaé não conta com esse dispositivo. Logo, a Pousada Social torna-se uma alternativa para a 

mulher que não pode voltar para casa por medo e que não se sente segura na casa de algum 

conhecido.  

A Pousada Social não é exclusivamente para as mulheres, pois essa Pousada também 

acolhe a população em situação de rua. Dessa forma, as mulheres ficam na Pousada Social por 

um curto período de tempo, apenas até serem encaminhadas para a Casa Abrigo mais próxima 

que, no caso da cidade de Macaé, fica no Município de Campos ou no do Rio de Janeiro. 

Uma Casa Abrigo acolhe a mulher em situação de violência e seus filhos por tempo 

indeterminados até que o Juiz tome as medidas cabíveis para sanar a violência doméstica. 

Diferentemente da Pousada Social, essas Casas Abrigos têm seus endereços mantidos em sigilo 

e as mulheres se comprometem a não fazerem contatos, em quanto estiverem nelas, com amigos 

ou familiares, pois esse contato pode colocar não só a vida da mulher em risco como de todas 

                                                           
32 A Lei Maria da Penha não obriga o município a fornecer esse serviço para a mulher em situação de violência. 

Conforme consta no artigo Art. 35.inciso II, “A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios poderão 

criar e promover, no limite das respectivas competências” dentre outros instrumentos, as “casas-abrigos para 

mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar” (BRASÍLIA, 2012). 

Todavia, considerando o alto índice de Violência Doméstica no Município de Macaé, uma Casa Abrigo nos parece 

mais do que necessária.  
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as outras mulheres que necessitam desse instrumento para se manterem protegidas de seus 

possíveis agressores.  

A partir do exposto, entende-se que é necessário investimento, por parte dos gestores para 

que a o enfrentamento à violência contra a mulher seja efetivada. Apesar disso, durante os dois 

anos de estágios realizados no Centro de Referência de Macaé, pode ser observado o 

compromisso que a instituição tem na implementação da Lei Maria da Penha no Município, 

esse compromisso só não é pleno por causa de questões que vão além da competência 

institucional, como a falta de investimento público, de segurança e etc. Como exemplo desta 

afirmativa, destacamos o fato de a instituição não ter o consentimento da prefeitura para 

trabalhar em regime de plantão, a instituição só poder funcionar de segunda a sexta-feira no 

horário comercial, deixando as mulheres que sofrem violência, nos demais dias, aos cuidados 

da Delegacia Legal. 

De acordo com alguns relatos obtidos diante dos diários de campo, muitas mulheres em 

situação de violência relatam que não se sentem acolhidas na Delegacia Legal pelos agentes 

policiais. Com isso pode-se observar que há falta de preparo especializado da equipe técnica 

que constitui o quadro efetivo da Delegacia Legal em relação a uma escuta qualificada 

direcionada as mulheres que sofrem violência doméstica. 

Cabe ressaltar que, de acordo com a Lei Mª da Penha, em seu artigo 8º, a política pública 

que visa coibir a violência contra a mulher deverá ser feita por meio de um conjunto articulado 

de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-

governamentais tendo como uma de suas diretrizes, conforme expresso no inciso IV do referido 

artigo , o atendimento especializado às mulheres vítimas de violência, que deve ser oferecido 

nas Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM), porém, no artigo 35, inciso III da referida 

lei o texto expresso da autonomia para os Estados e Municípios de criarem ou não Delegacias 

especializadas de Atendimento à mulher. Logo, a cidade de Macaé não tem como obrigação a 

implantação de uma DEAM. 

Dessa forma, ao mesmo tempo em que a lei defende o atendimento especializado à mulher 

em situação de violência, ela também abre uma brecha para que os Estados e Municípios optem 

em prestar ou não esse serviço.   

Para que as mulheres tenham conhecimento na integra do conteúdo expresso na Lei Maria 

da Penha, está previsto na legislação, em seu 8º artigo inciso V, que é de competência da União 

em conjunto com os Estados e os Municípios: 

 

[...] a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da violência 

doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em 
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geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das 

mulheres (BRASÍLIA, 2012, p.20). 

 

O inciso V do artigo 8º abre uma grande oportunidade para a União, os Estados e os 

Municípios de promoverem a erradicação da violência contra a mulher nas novas gerações da 

contemporaneidade, promovendo o rompimento com a cultura machista. No município de 

Macaé, durante o período de estágio curricular realizado no Centro de Referência da Mulher 

pôde-se observar que a instituição realiza campanhas informativas sobre a Lei Maria da Penha 

na Praça Verissimo de Melo em Macaé, pelo menos duas vezes ao ano, no dia internacional da 

mulher (8 de março) e no dia em que comemora-se a criação da Lei Maria da Penha (7 de 

agosto), a instituição também organiza palestras para o público escolar do município e para as 

mulheres que frequentam o Centro de Referência da Mulher e o Espaço Mulher Cidadã Erosita 

França Leclerc. 

Todavia, essas companhas por si só não garantem o entendimento da mulher e do homem 

em relação aos direitos de uma vida feminina sem violência.    

Para que se possa ter uma efetivação maior dos direitos da mulher e da erradicação da 

violência doméstica contra a mulher, as entidades competentes deveriam organizar programas 

socioeducativos que versem sobre os direitos das mulheres, o combate à violência doméstica, 

sobre as penalidades consequentes dos crimes referentes à violência contra a mulher, e 

sobretudo sobre a necessidade de organizar programas que auxilie as mulheres a conquistarem 

sua autonomia e emancipação. Seria importante também, programas e projetos direcionados ao 

público masculino agressor, que deem aos homens a oportunidade de se reeducaram em relação 

a naturalização com que tratam a violência de gênero. Mas da forma como se apresenta essa 

medida legal no Município de Macaé, existe uma grande lacuna em branco em relação aos 

centros de educação e de reabilitação para os agressores.   

Conforme consta na Lei Maria da Penha, dentre as formas de punição ao homem agressor 

estabelecida pela referida lei, está a obrigatoriedade do homem comparecer em programas de 

educação que trabalhem com o tema de violência de gênero, de acordo com a determinação do 

juiz (BRASÍLIA, 2012). Em Macaé o juiz fica impossibilitado de aplicar tal pena, visto que na 

cidade não existe programas de reeducação para o homem agressor. 

Outra medida que poderia ser realizada constantemente está presente no inciso VII do 

artigo 8º da Lei Maria da Penha que é a capacitação permanente das entidades que prestam 

atendimento às mulheres em situação de violência. De acordo com o artigo 8º, inciso VII, é de 

responsabilidade da União em parceria com os Estados e os Municípios: 
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[...] a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do 

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

no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia (BRASÍLIA, 2012, p.21). 

 

Ou seja, os profissionais pertencentes a órgão que prestam atendimento a mulheres em 

situação de violência devem ser capacitados para realizar um atendimento adequado a essas 

mulheres, e tais atendimentos devem ser livres de preconceitos e de opiniões machistas. 

Analisando alguns relatos nos diários de campo, feitos durante os períodos de estágio 

curricular, fica evidente a falta de capacitação principalmente dos agentes policias em relação 

ao atendimento à mulher em situação de violência que é atendida no Centro de Referência.  

Em Macaé, os casos que são registrados no Centro de Referência e que apresentam o 

desejo da mulher em realizar o Registro de Ocorrência Policial (R.O.) são encaminhados para 

a Delegacia Civil onde conta com um quadro efetivo, em sua maioria, de homens e que muitas 

vezes acabam minimizando a situação de violência vivenciada pelas mulheres. Esse movimento 

de minimização dessa violência acaba revitimizando a mulher e as afastando das instituições 

responsáveis em combater os atos de violência. Além disso, quebra-se a relação de confiança 

necessária ao atendimento sequenciado que exige essas situações. As mulheres em geral ficam 

com receio de que nenhuma medida de proteção seja tomada e que isso possa piorar ainda mais 

a violência vivenciada no âmbito doméstico.  

Em um relato retirado do diário de campo da disciplina de estágio I, apresentado no dia 

20 de outubro de 2011, pode-se observar o receio de uma usuária em ficar exposta a situação 

de violência caso nenhuma medida fosse tomada pelas instituições responsáveis em acolher as 

mulheres em situação de violência. De acordo com o relato do diário de campo “a usuária não 

registrou ocorrência contra o companheiro por que disse que tem medo de que nenhuma 

providência seja tomada para lhe proteger de uma nova agressão, segundo ela, seu 

companheiro trabalha para uma firma de segurança e que sempre anda armado, ela ainda 

verbaliza que é muito frequente as ameaças de morte que sofre por parte do companheiro”. 

Outra medida importante para se obter uma melhora na implementação da Lei Maria 

Penha diz respeito ao comprometimento das instituições em relação ao recolhimento de dados 

e as estatísticas produzidas internamente. Tais informações são muito importantes para o 

fomento de medidas e políticas públicas, a partir da análise e interpretação da realidade, 

expressa nos relatórios produzidos.  

Mediante analise do consolidado mensal de 2011 a 2013, observa-se que a estatística que 

é traçada no consolidado poderia ser mais completa. Um dado importante que falta nessa 
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documentação diz respeito à cidade de origem da mulher que procura o Centro de Referência 

da Mulher em Macaé.  

Com base nos dados dos diários de campo de 2011, 2012 e 2013 é possível observar que 

muitas mulheres que procuram a instituição não são nascidas na cidade de Macaé, elas residem 

em Macaé porque estão acompanhando seus companheiros, que vieram em busca de trabalho, 

ou porque vieram também em busca de trabalho. Essa informação sobre a origem da mulher é 

muito importante porque essa estatística poderia auxiliar na criação e implementação de 

políticas voltas para essas mulheres que saem de suas cidades com destino a Macaé e que 

passam a sofrer violência doméstica na cidade. 

Ainda com base no Consolidado Mensal do ano de 2013 do Centro de Referência da 

Mulher em Macaé, pode-se observar que a nova documentação adotada pelo Governo Estadual 

e consequentemente pela instituição, deixa margem para uma interpretação equivocada 

referente ao número de mulheres atendidas na instituição, assim como os tipos de violência. 

Isso porque se uma mulher, por exemplo, foi agredida fisicamente e verbalmente, ela será 

contabilizada duas vezes, uma em cada tipificação de violência. Sabemos que os índices de 

violência contra a mulher são alarmantes, e que a violência contra a mulher é considerada um 

caso de Saúde pública, por isso, os registros devem ser fidedignos em relação aos números de 

casos oferecendo assim uma análise qualitativa que não se aproxime da lógica produtivista 

imposta pelo capital às políticas públicas.   

Por isso, acreditamos que os maiores desafios para que a Lei Maria da Penha seja efetiva no 

Município de Macaé, estão relacionados à necessidade de maior investimento público; de 

publicização da política de combate à violência contra a mulher; de programas que fomente às 

medidas socioeducativas para a população em geral e ainda; de capacitação e qualificação dos 

profissionais que trabalham direta ou indiretamente nos casos de violência contra a mulher.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desse Trabalho de Conclusão de Curso foi apresentar algumas reflexões acerca 

da dominação do homem sob a mulher presente na cultura patriarcal e como essa dominação 

alimenta a discriminação e a violência contra a mulher na sociedade contemporânea. 

Através de levantamentos bibliográficos com autores que problematizam o tema, buscou–

se realizar uma breve retomada histórica sobre a constituição da sociedade patriarcal, a trajetória 

da mulher na sociedade patriarcal capitalista, a violência contra as mulheres, a luta dos 

movimentos feministas brasileiras pelo fim deste tipo de violência e as suas formas de combate 

na atualidade.  

Diante de todo o contexto histórico abordado ao longo da construção desse Trabalho, 

pode-se observar que a violência contra a mulher surgiu com a família sindiásmica e com a 

perda da gens feminina – momento em que a hereditariedade deixou de ser reconhecida através 

da mulher e passou a ser pela gens masculina. Desde então, a mulher passou a ser colocada em 

uma posição de objeto, já que a partir desse momento, o homem começou a lhe considerar como 

parte de sua propriedade.  

A posição de propriedade dada à mulher, a pesar das transformações societárias ocorridas 

ao longo da história, submeteu-a e ainda continua submetendo-a a diversas formas de 

violências.  

Nos dias de hoje, além da mulher sofrer com a discriminação, desigualdade e a violência 

imposta pela sociedade patriarcal, ela sofre estes mesmos tipos de violações no mercado de 

trabalho e no âmbito doméstico.  Infelizmente e contraditoriamente, a violência doméstica 

geralmente é praticada por pessoas com as quais a mulher tem um envolvimento afetivo, o que 

pode leva-la a se conformar com a violência sofrida, por existir algum tipo de dependência, seja 

ela afetiva ou financeira, pelo seu possível agressor.  

Muitas mulheres que sofrem violência doméstica não denunciam os supostos agressores 

por medo da impunidade, da falta ou insuficiência de leis e de políticas públicas que de fato 

previnam, punam e erradiquem a violência contra as mulheres. Além disso, a falta de 

acolhimento humanizado no âmbito do atendimento, contribui para a revitimização da mulher.   

A conclusão possível de observar, a partir da análise do serviço sócio assistencial prestado 

na casa da Mulher de Macaé, evidencia que a grande maioria das mulheres se vê sem 

mecanismos que garantam seus direitos e sua proteção depois da denúncia. A revitimização a 

que muitas mulheres são submetidas no seis dos serviços assistências, espelham a cultura 

machista e patriarcal em que vivemos, e contribuem para o não fortalecimento das vítimas.  
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Infelizmente a Lei Maria da Penha ainda não é garantia de uma vida sem violência para 

a mulher. Para que a lei possa ser realmente respeitada na sociedade contemporânea, é preciso 

investimento público, conscientização da população acerca da Lei e capacitação continuada 

para os profissionais que acolhem a mulher em situação de violência.   

Assim, a falta de investimento público e comprometimento dos gestores em combater a 

violência contra a mulher, são os maiores desafios postos à superação do quadro alarmante que 

hoje vivenciam as mulheres no Brasil. 

Por fim, destacamos que o presente Trabalho de Conclusão de Curso não teve a pretensão 

de esgotar a discussão acerca da violência contra a mulher, mas sim provocar algumas reflexões 

sobre a temática, na sociedade contemporânea, a partir da experiência curricular realizado no 

Centro de Referência da Mulher de Macaé - RJ.  
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ANEXO 1 

DOCUMENTOS UTILIZADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER 

PARA ATENDIMENTO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 
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Atendimento Diário (Controle Interno): 
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Controle de Frequência: 
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Setor de Serviço Social (Prontuário do Primeiro Atendimento): 
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Termo de Responsabilidade: 
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Setor de Serviço Social (Histórico social): 
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Folha de Evolução: 
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Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN): 
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Encaminhamento Externo (123º Delegacia de Polícia de Macaé - RJ): 
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Encaminhamento Externo: 
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Prontuário de Registro Extra: 
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ANEXO 2 
AMOSTRA DO CONSOLIDADO DO RENDIMENTO MENSAL 
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